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Starfsfólkið  
að sligast bls 09

Ráðgjafaþjónusta 
30 milljónir bls 08

Jóngeir  
formaður bls 09 

Væri ekki upplagt að fá sér 
að borða gómsætan mat og 
hlusta á góða tónleika?

Útgáfutónleikar Jónasar Sig. 
ásamt hljómsveit á  
Fishouse - Bar&Grill  
22. nóvember. 

Miðasala á midi.is

Næst komandi laugardag 3.nóv-
ember fer fram nafnakönnun á 
sameinuðu sveitarfélagi Garðs 

og Sandgerðis. Allir íbúar með lögheimili 

í sveitarfélaginu fyrir 26.október,sem eru 
fæddir árið 2002 eða fyrr geta tekið þátt, 
óháð þjóðerni.

Nafnakönnun fer fram í Grunnskóla 

Sandgerðis og Gerðaskóla frá kl 10:00 til 
20:00. Valið skal eitt af nöfnunum,Heiðar-
byggð,Suðurnesjabær eða Sveitarfélagið 
Miðgarður.

Heiðarbyggð, Suðurnesjabær 
eða Sveitarfélagið Miðgarður

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

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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enginn undir 
fátækramörkum
Framundan er harður vetur í kjaraviðræðum aðila vinnumark-

aðarins. Á síðustu misserum hafa orðið miklar launahækkanir 
hjá mörgum og almennt hafa lífskjör batnað. En það segir ekki 

alla söguna um stöðu launþega á vinnumarkaði,eldri borgara og öryrkja.
Staðreyndin er sú að kökunni hefur verið skipt mjög misjafnlega 

milli hópa. Við þekkjm þá sögu að æðstu menn í störfum hins opin-
bera hafa fengið gífurlega mikla hækkanir. Skatt-
byrði hefur aukist hjá þeim lægst launuðu og fólki 
með millitekjur.Húsnæðiskostnaður hefur hækk-
að langt umfram hækkun launa hjá almenningi.
Leiguverð er að sliga fólk sem er á þeim markaði.

Það er þess vegna ekki skrítið að stéttarfélög 
skuli setja fram þá kröfu að laun verði þannig að 
hægt sé að lifa af þeim.

Illa settir eldri borgarar
Eldri borgarar 67 ára og eldri eru um 42.000 á 
Íslandi. Um 30% af þeim eru með tekjur sem teljast undir framfærsu-
kostnaði. Það er viðtekin venja hjá ríkjum OECD að miða mörkin við 
50% af meðaltekjum í landinu. Á Íslandi eru meðallaun um 700 þús-
und á mánuði. Það þýðir að þeir sem eru með minna en 350 þúsund á 
mánuði falla undir þau mörk. Það er reyndar sú tala sem Velferðarráðu-
neytið gefur út að sé framfærsluviðmið.

Það er slæm staðreynd að um 30% eldri borgara skuli ekki ná inn 
tekjum framfærsluviðmiðs. Það hlýtur að vera krafa okkar allra  að 
enginn sé undir fátækramörkum.

Ríkisvaldið getur að sjálfsögðu komið inn í kajaraviðræðurnar með 
öflugum hætti með því að nota skattkerfið. Það hlýtur að vera réttlætis-
mál að upphæðin sem gefin er út sem framfærluviðmið sé skattfrjáls.

Um síðustu áramót fengu eldri borgarar sem fgá greiðslur frá 
Tryggingastofnun ríkisins hækkun um 4,7% þrátt fyrir að meðaltals-
hækkun launa væri 7,1%. Það er krafa eldri borgara að þetta verði leið-
rétt fyrir árið 2018. Það er 2,4% hækkun á greiðslum frá TR.

Samkvæmt fjárlögum ársins 2019 eiga greiðslur frá TR að hækka um 
3,4% um næstu áramót og gilda fyrir allt árið. Þetta er fáránlegt. Það 
hlýtur að vera réttlætismál að þetta sé endurskoðað um mitt ár. Þá liggur 
fyrir hvaða hækkun stéttarfélögin hafa náð fram. Það er eðlilegt að kjör 
eldri borgara taki mið af þeirri þróun.

Sumir eldri borgara hafa getu og vilja til að vinna, en mæta þá alls 
konar skerðingum á greiðslum frá TR. Það á ekki að refsa fólki fyrir að 
vinna. Atvinnutekjur eiga ekki að skerða greiðslur frá Tryggingastofnun 
ríkisins. Það er nóg að borga um 37% í skatt af atvinnutekjum. Miðað 
við fyrirkomulagið núna geta eldri lent í því að borga ígildi 80% af sín-
um atvinnutekjum. Það er glórulaust.

Það ber að fagna því að nokkur stéttarfélög hafa nú tekið við og sett í 
sína baráttu að berjast fyir bættum kjörum eldri borgara.

Sigurður Jónsson

LEIÐARI

14. tölublað  2. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. 

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: Sigurður Jónsson,  

netfang: asta.ar@simnet.is, sími: 847 2779 Umbrot: Vefpressan. Prentun: Ísafoldarprentsmiðja.  

Upplag: 10.000 eintök. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is

Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum  
ókeypis í allar íbúðir á reykjanesi.

Vandaðir
krossar á leiði

Íslensk framleiðsla fyrir íslenskt veðurfar

Leiðiskrossar 12 volt, 
24 volt og 32 volt.

Vönduð íslensk framleiðsla.

Skemmuvegi 34 - 200 Kóp.
Símar: 554 0661 - 699 2502 - 897 4996

Á fundi Fræðslunefndar Sveitar-
félagsins Voga var rætt um 
möguleika á að sinna ræktun 

jurta á lóð Stóru-Vogaskóla. Fram 
kom á fundinum að ræktunarkerin 
þurftu að fjarlægjast í tengslum við 
endurbætur á húsnæði skólans, en til 
standi að koma þeim fyrir að nýju. 

Afgreiðsla Fræðslunefndar: 
Lagt fram. Fræðslunefnd hvetur til að 
skoðaðir verði möguleikar á að koma 
á fót skólagörðum í sveitarfélaginu, 
sem hluti af tómstundastarfi barna 
yfir sumarmánuðina, og óskar eftir að 
Frístunda- og menningarnefnd taki 
málið til skoðunar.

Skipulagsnefnd Grindavíkur tók 
fyrir  erindi frá HS Orku. Í er-
indinu er óskað er eftir heimild 

til að reisa allt að 80 metra hátt mastur 
til að styðja við frekari vindorku-
rannsóknir á svæðinu í landi Staðar. 
Skipulagsnefnd bendir á að ekki er 
búið að marka stefnu um vindmyllur 
í Grindavík. Unnið er að stefnumörk-
uninni í yfirstandandi endurskoðun 
aðalskipulags. Erindinu er hafnað.

Á fundi bæjarráðs Voga var 
fjallað um tilnefningu í 
öldungaráð - ný ákvæði laga 

um félagsþjónustu
  Lagt fram erindi Félags eldri 

borgara á Suðurnesjum dags. 
2.10.2018, vegna tilnefningar í 
öldungaráð sbr. ný ákvæði laga um 
félagsþjónustu. Jafnframt lagður 
fram tölvupóstur Guðrúnar Bjargar 
Sigurðardóttur félagsmálastjóra 
félagsþjónustu Garðs, Sandgerðis 
og Voga, dags. 8.10.2018, þar sem 
spurst er fyrir um hvort Sveitarfélag-
ið Vogar hafi áhuga á að eiga í sam-
starfi við sameinað sveitarfélag um 
skipan í Öldungaráð. 

Afgreiðsla bæjarráðs: 
Bæjarráð samþykkir erindi fé-
lagsmálastjóra um samstarf við 

sameinað sveitarfélag um skipan í 
Öldungaráð, og tilnefnir Ingu Rut 
Hlöðversdóttur sem fulltrúa sveitar-
félagsins og Tinnu Huld Karlsdóttur 
til vara. 

Bæjarráð samþykkir jafnframt 
að skipa Jóngeir H. Hlinason, Hall-
dóru Magnúsdóttur og Örn Pálsson 
áfram í fulltrúaráð Öldungaráðs 
Suðurnesja. 

Bæjarráð samþykkir að óska eft-
ir því við stjórn SSS að hún taki til 
umfjöllunar málefni öldungaráða 
á Suðurnesjum, þannig að skoð-
að verði vandlega hvernig einfalda 
megi skipan umfjöllunar um mál-
efni eldri borgara á Suðurnesjum 
þannig að ekki verði 3 eða jafnvel 
4 mismunandi öldungaráð í lands-
hlutanum. 

Frístundabæklingurinn - upp-
lýsingarit um frístunda- og 
tómstundastarf í Grindavík 

veturinn 2018-2019 er kominn út í 
rafrænni útgáfu og er aðgengilegur 
hér að neðan. Þar er að finna yfirlit 
yfir flest það frístundastarf sem boð-
ið er upp á í bænum fyrir alla aldurs-
hópa, allt frá einstökum deildum 
innan UMFG og upp í Hjónaklúbb-
inn, AA, félagsstarf eldri borgara og 
fleira. Bæklingur sem þessi verður 
sennilega aldrei tæmandi en kemst 
þó vonandi nokkuð nærri því.

Grindavíkingar eru hvattir til 
þess að kynna sér Frístundabæk-
linginn og taka þátt í skipulögðu frí-

stundastarfi.
Útgefandi er frístunda- og menn-

ingarsvið Grindavíkurbæjar.

Bæjarstjórn Garðs og Sand-
gerðis tók fyrir erindi frá 
Gerðaskóla ,ósk um aukn-

ingu á stöðugildum Á 7. fundi bæj-
arráðs Garðs og Sandgerðis þann 12. 
september var samþykkt að verða 
við ósk frá Gerðaskóla um fjölgun 

stöðugilda stuðningsfulltrúa og var 
bæjarstjóra falið að leggja fram við-
auka við fjárhagsáætlun vegna máls-
ins. Fyrir liggur tillaga um viðauka 
við fjárhagsáætlun. Tillaga um við-
auka við fjárhagsáætlun samþykkt 
samhljóða.

Kvenfélag Keflavíkur efn-
ir til jólabingós mánu-
daginn 5.nóvember 2018.

Stuttur félagsfundur verður kl 
20:00 og svo byrjar bingóið.

Fjöldi góðra vinninga. Allar 
konur velkomnar.

Bingóið er í Rauðakrosshúsinu 
Smiðjuvöllum 8 Reykjanesbæ.

Ræktunar-
möguleikar 
við Stóru-
-Vogaskóla

HAFNA 80 
METRA HÁU 
MASTRI

Jólabingó Kvenfélagsins

Frístundabæklingur  
í Grindavík

Aukning á  
stöðugildum

VILJA EINFALDA 
UMFJÖLLUN

Á fundi Fræðsluráðs Garðs og 
Sandgerðis var rætt um gerð 
skólastefnu. Fræðslufulltrúi 

upplýsti að umræður væru um gerð 
stefnu á fjölskyldusviði. Samkvæmt 
nýju stjórnskipuriti eru félagsþjón-
usta, barnavernd, fræðslumál og frí-
stundir undir fjölskyldusviði og því 
væri freistandi að samhæfa þá vinnu 
sem framundan er við gerð íbúastefnu 
sem mundi innihalda fjölskyldustefnu, 
skólastefnu, forvarnarstefnu, jafn-
réttisstefnu og fleiri stefnumótandi 
þætti sem sveitarfélagið vildi setja sér. 
Þar sem gildandi skólastefnur gilda út 
árin 2019 í Sandgerði og 2020 í Garði 
er svigrúm til að gefa sér tíma við 
þessa vinnu. Afgreiðsla: Fræðsluráð 
óskar eftir því við bæjarstjórn að gert 
verði ráð fyrir samhæfðri vinnu við 
stefnumótun í sameinuðu sveitarfélagi 
og skólastefna falli undir þá vinnu. 
Gert verði ráð fyrir kostnaði vegna 
þessa við gerð fjárhagsáætlunar 2019.

Stefna á fjöl-
skyldusviði



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 !

Hágæða gólfefni
fyrir heimili og
vinnustaði
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Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Byggðakvóti fiskveiðiárið 2018-
2019.Erindi frá Atvinnuvega-
-og nýsköpunarráðuneyti þar 

sem auglýst er eftir umsóknum um 
byggðakvóta. Samþykkt samhljóða að 

fela bæjarstjóra að sækja um byggða-
kvóta, annars vegar fyrir byggðarlagið 
í Garði og hins vegar fyrir byggðar-
lagið í Sandgerði, á grundvelli laga nr. 
116/2006. 8. L

Suðurnejablaðið bað Smára 
McCarthy þingmann að svara 
spurningum.

Hver verða stóru málin á þinginu 
í vetur?

    - Kjaramalin koma til með að 
verða fyrirferðarmikil, en ég á líka von 
á því að samgönguáætlun, og veiði-
gjöld komi til með að vera heit mál.

Hvaða mál ætlar þú að berjast sér-
staklega fyrir?

    - Ég hef mikinn áhuga á því að 
draga úr ýmsum gjöldum sem ríkis-
stofnanir innheimta, þannig að þau 

verði nær kostnaði. Það er orðið allt 
of dýrt að athafna sig á Íslandi, og 

þessi himinháu gjöld valda núningi 
bæði hjá fyrirtækjum og heimilum. 
Þá hef ég verulegar áhyggjur af því að 
ríkisstjórnin hafi ekki nægilega skýra 
áætlun í loftslagsmálum, þannig að 
ég ætla að elta það svolítið, helst með 
þeim afleiðingum að íslensk fyrirtæki 

í grænum iðnaði geti komið vel út 
bæði á Íslandi og erlendis.

Á fundi bæjarráðs Garðs 
og Sandgerðis  var tek-
ið fyrir erindi dags. 

11.10.2018 frá Guðmundi 
Magnússyni, með ósk um styrk 
til útgáfu heimildarmyndar , 
Guðni á trukknum . Samþykkt 
samhljóða að hafna erindinu.

Opinn dagur verður 
í Hæfingarstöðinni 
föstudaginn 2. nóv-

ember kl. 13:00 til 16:00.
Búðin verður opið með sí-

vinsælu chili sultunni og vör-
um um prentsmiðjunni.

Starfsfólk Hæfingarstöðvar 
vonast til að sjá sem flesta.

Fræðsluráð  Garðs og Sandgerðis leggur til við bæjarstjórn að fjármagn til 
stækkunar Gerðaskóla verði tryggt við gerð næstu fjárhagsáætlunar.

Stóru málin hvað Suðurnes-
in varðar á þessu þingi eru 
einkum tvö að mínum mati. 

Það eru fjárlögin fyrir árið 2019 
og Samgönguáætlun. Í nýliðinni 
kjördæmaviku funduðu þingmenn 
kjördæmisins með fulltrúum allra 
bæjarstjórna á Suðurnesjum. Bæj-
arfulltrúarnir komu vel undirbún-
ir á fundinn og lögðu sumir hart að 
þingmönnum ríkisstjórnarflokkana. 
Það voru öðru fremur 3 mál sem full-
trúarnir lögðu áherslu á, en þau eru; 
Heilbrigisstofnun Suðurnesja (HSS), 
Reykjanesbrautin og Almennings-
samgöngur. Ég tek heilshugar undir 
þessar áherslur.

Ríkisstjórnin á f lótta undan 
málefnum Suðurnesja
Ríkisstjórnin hefur ekki sýnt 
Suðurnesjum þá athygli og þann 
nauðsynlega stuðning sem þau eiga 
skilið. Við búum enn við 
það óréttlæti að op-
inberar stofnanir 
á svæðinu fá 
lægri fjárfram-
lög heldur en 
sambærilegar 
stofnanir á 
l a n d s v í s u . 
Þetta birtist 
okkur einkum 
í fjárveitingum 

til HSS, lögreglunnar og FS. Helsta 
baráttumál mitt í fjárlaganefnd hefur 
verið að fá leiðréttingu til Suðurnesja. 
Flutti ég breytingartillögu við fjárlög 
2018 og við fjármálaáætlun 2019-
2023 um hækkun framlaga. Því mið-
ur voru báðar þessar tillögur mínar 
felldar í þinginu. Ég mun ekki gefast 
upp í þessari baráttu. Ríkisstjórnar-
flokkarnir hafa viðurkennt að svæðið 
fái lægri fjárveitingar en aðrir lands-
hlutar. Eina sem þeir hafa gert í mál-
inu er bókun í fjármálaáætlun. Við 
getum ekki tekist á við fordæmalausa 
fólksfjölgun og lægri fjárframlög með 
einhverja bókun í farteskinu. Hún 
gagnast okkur ekki neitt. Það þarf 
aukið fjármagn og það strax.                                               

Íbúafjölgun á landsvísu er mest á 
Suðurnesjum, frá 2010 til 2018 er hún 
20.91%. Í fjárlagafrumvarpinu er rík-
isframlagið til HSS á hvern íbúa 119 
þúsund kr. Á Vestfjörðum er framlag-
ið 266 þúsund kr. og á Austfjörðum er 
það 354 þúsund kr. Við erum því langt 

á eftir öðrum heilbrigðisstofnunum 
og er það ótækt.

Breytingartillaga 
við Samgönguáætl-
un - Reykjanesbrautin 
tvöfölduð í Hvassahrauni 
2019
Samgönguáætlunin er síðan enn 

einn skellurinn fyrir Suðurnesin. 
Það er algjörlega óásættanlegt að 

við þurfum að búa við ókláraða 
tvöföldun Reykjanes-

brautar næstu 15 
árin. Um ein-

breiða hluta brautarinnar, frá Lóna-
koti í Hvassahrauni og að Hafnarfirði 
fara allt að 20000 bifreiðar á dag og er 
kaflinn sá fjölfarnasti á landinu. Með 
sífellt fleiri ferðamönnum stefnir í 
ófremdarástand á þessum vegarkafla 
með tilheyrandi slysahættu. Nú þegar 
eru farnar að myndast tafir á vegin-
um á álagstímum. Maður spyr sig 
því hvernig ástandið verði eftir 15 ár, 
loksins þegar stefnt er að ljúka tvö-
földuninni. Öryggi og umferðarálag 
eiga að vera útgangspunktarnir þegar 
framkvæmdum er forgangsraðað. 
Reykjanesbrautin á að vera þar efst á 
blaði.

Ég mun flytja breytingartillögu á 
Alþingi við aðra umræðu samgönguá-
ætlunar þess efnis að lokið verði strax 
við tvöföldunina í Hvassahrauni inn í 
Hafnarfjörð árið 2019. Framkvæmdin 
kostar 3,3 milljarða og legg ég til að 
hún verði fjármögnuð með sérstakri 
arðgreiðslu frá Landsbankanum. Ég 
hef rætt við Fjármáleftirlitið um mál-
ið og svigrúmið til þessarar sérstöku 
arðgreiðslu er ágætt. Mun hún ekki 
hafa teljandi áhrif á eiginfjárhlutfall 
bankans. Ég vona að allir þingmenn 
kjördæmisins styðji tillögu mína enda 
málið brýnt.

Ég vil nota tækifærið og þakka 
bæjarfulltrúum og Sambandi sveitar-
félaga á Suðurnesjum fyrir samstillta 
og öfluga baráttu fyrir málefnum 
Suðurnesja gagnvart ríkisvaldinu. 
Hún er sannarlega nauðsynleg. Það er 
okkar þingmannanna að fylgja sann-
gjörnum kröfum eftir og standa við 
kosningaloforðin. Ég mun ekki láta 
mitt eftir liggja í þeim efnum.

Höfundur er þingmaður  
Miðflokksins.

BARÁTTAN FYRIR SUÐUR- 
NESIN HELDUR ÁFRAM

Birgir Þórarinsson

Allt of dýrt 
að athafna 
sig á Íslandi

Smári mcCarthy þingmaður Pírata

Sækja um 
byggðakvóta

Opinn dagur 
í Hæfingar-
stöðinni

Erindi  
hafnað

vilja fjármagn til að 
stækka Gerðaskóla



Þvottahúsinnréttingar
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Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

styrkur - ending - gæði

Eldhúsinnréttingar

baðhErbErgisinnréttingar

við gErum Þér 
hagstætt tilboð 
í innréttingar, 

raftæki, vaska og 
blöndunartækií öll hErbErgi hEimilisins

hágæða danskar innréttingar

fataskápar & rEnnihurðir

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Þvottahúsinnréttingar fataskápar & rEnnihurðir

spEglar mEð lEd lÝsingu
Eigum til mikið úrval af speglum með 
led ljósum fyrir baðherbergið.

vaskar
Eigum til margar tegundir af vöskum, 
bæði stál, hvíta og svarta. 

Eldhúsinnréttingar baðhErbErgisinnréttingar

blöndunartæki
Við erum með úrval blöndunartækja 
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

Króm

Svört/grá
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Veitingastaðurinn Hjá Höllu 
opnaði formlega í gær í 
suðurbyggingu Flugstöðvar 

Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflug-
velli þar sem gengið er út í hlið C á 
flugvellinum. Hjá Höllu var með 
hagstæðasta tilboðið í samkeppni 
um útleigu á aðstöðu undir veitinga-
þjónustu sem fram fór síðastliðið vor. 
Veitingastaðurinn er rekinn af Höllu 
Maríu Svansdóttur sem hefur rek-
ið veitingastað undir sama merki í 
Grindavík við góðan orðstír. Gerður 
var 4 ára samningur um reksturinn.

Hjá Höllu býður uppá eldbak-
aðar súrdeigspítsur, ferskan fisk frá 
Grindavík, fersk salöt sem og úrval 
rétta til að taka með sér í flug.   Búið 
er að koma fyrir stórum gaseldofni 
þar sem pítsurnar eru bakaðar við 
háan hita á aðeins 90 sekúndum. Þeir 
farþegar sem eru hvað mest að flýta 
sér geta gripið með sér tilbúnar pítsu-
sneiðar.

Halla María Svansdóttir:
„Við erum mjög spennt að hefja nú 
rekstur á staðnum en opnunin er 
búin að vera í undirbúningi í sum-
ar, allt frá því að samkeppninni lauk. 
Það er búið að vera mikil áskorun að 
setja upp stað sem þennan í flugstöð-
inni enda fjölmörg atriði sem þarf að 
hafa í huga í slíku verkefni með allan 
þann fjölda farþega sem fer hér um á 
hverjum degi. Viðtökurnar hafa ver-
ið afar góðar hingað til en staðurinn 
var opnaður til prufu fyrir nokkru 
síðan. Við bjóðum alla þá sem huga 
á ferðalög úr landi velkoma til okkar 
og prófa það sem við höfum uppá að 
bjóða.“

Fjölmenni var við opnun staðarins 
í gær fimmtudaginn 18. október og er 
staðurinn spennandi viðbót við þann 
fjölda veitingastaða sem fyrir eru í 
flugstöðinni. Meðfylgjandi eru mynd-
ir frá opnuninni.

Aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, 
haldinn 7.-8. september 

2018 leggur áherslu á að ráðist verði í 
nauðsynlegar samgönguframkvæmd-
ir á Suðurnesjum og felur stjórn 
Sambandsins að funda með ráðherra 
samgöngumála við fyrsta mögulega 
tækifæri til að fara yfir áhersluatriði 
Suðurnesjamanna í samgöngumálum. 
Öll sveitarfélögin á Suðurnesjum er 
sammála um að leggja áherslu á eftir-
farandi verkefni:
n Ljúka þarf tvöföldun Reykjanes-

brautar og huga að öryggi vegtenginga. 
n Tryggja þarf öryggi á Grinda-

víkurvegi með því að ljúka fram-
kvæmdum á vegi frá Reykjanesbraut 
að þéttbýlinu í Grindavík.
n Nauðsynlegt er að ráðast í löngu 

tímabærar viðhaldsframkvæmd-
ir á þjóðvegunum að nýsameinuðu 
sveitarfélagi Garðs og Sandgerðis auk 
þess sem breikka þarf veginn á milli 
bæjarkjarnanna.
n Sveitarfélögin, Vegagerðin og 

Isavia þurfa að vinna saman að því 
að auka möguleika fólks til að ferðast 
fótgangandi og á hjólum á Suðurnesj-
um með uppbyggingu stígakerfis bæði 
á milli byggðarkjarna og að Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar.
n Tryggja þarf að stuðningur rík-

isins til uppbyggingar hafna sé í sam-
ræmi við samþykkt Svæðisskipulag 
Suðurnesja þannig að hægt sé að halda 
áfram uppbyggingu stórskipahafnar í 
Helguvík og tryggja stöðu Grinda-
víkurhafnar og Sandgerðishafnar sem 
fiskihafna. 
n Auka þarf framlög til vetrar-

þjónustu á þjóðvegum á Suðurnesjum 
þannig að hún sé í samræmi við verk-
lagsreglur Vegagerðarinnar um aukna 
umferð.
n Mikilvægt er að landshlutasam-

tök fái nægt fjármagn til að hægt sé að 

reka almenningssamgöngur án halla 
enda eru þær grundvöllur fyrir því 
að Suðurnesin geti talist eitt atvinnu-
svæði og fólk komist til og frá vinnu 
á stærstu vinnustöðum svæðisins í 
Flugstöð Leifs Eiríkssonar og í Bláa 
lóninu. 
n Stærsta og mikilvægasta sam-

göngumannvirki þjóðarinnar er al-
þjóðlegur flugvöllur á Miðnesheiði og 
tryggja þarf að starfsemi og nauðsyn-
leg uppbygging þar geti verið í sam-
ræmi við þarfir íslensks samfélags.
n Hugmyndir um nýjan innan-

landsflugvöll í Hvassahrauni hafa ver-
ið settar fram án þess að nokkurt sam-
ráð hafi verið haft við sveitarfélög eða 
aðra aðila á Suðurnesjum. Þau vinnu-
brögð eru harðlega gagnrýnd og er 
gerð krafa um að Suðurnesjamenn fái 
aðkomu að vinnu við að skoða framtíð 
flugsamgangna á SV-horninu. Mikil-
vægt er að samfélagslegir hagsmun-
ir sem og umhverfishagsmunir séu 
skoðaðir og metnir og málið sé skoð-
að frá öllum hliðum áður en ákvörðun 
um framtíðarstæði nýs flugvallar verði 
tekin ef til þess kemur.

   

Takið vel á móti
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Þau safna fyrir 
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Á fundi bæjarráðs Garðs og 
Sandgerðis var tekið fyr-
ir erindi frá Lionsklúbbi 

Sandgerðis - jólahátíð eldri borgara í 
Sandgerði - ósk um styrk. Erindi frá 
Lionsklúbbi Sandgerðis, þar sem ósk-
að er eftir afnotum af Samkomuhúsi 
og fjárstyrk til að halda jólahátíð fyrir 
eldri borgara. Samþykkt samhljóða að 
verða við erindinu og veita fjárstyrk 
kr. 300.000, enda standi eldri borgur-
um í sameinuðu sveitarfélagi til boða 
að mæta á jólahátíðina.

Á 8. fundi bæjarráðs 
þann 19. september 
var samþykkt að leggja 

til að bæjarstjórn samþykki að 
Knattspyrnufélaginu Reyni verði 
færðar kr. 250.000 í tilefni þess 
að knattspyrnulið Reynis vann 
deildarmeistaratitil 4. deild-
ar. Tillaga bæjarráðs samþykkt 
samhljóða. Bæjarstjórn sendir 
Knattspyrnufélaginu Reyni ham-
ingjuóskir með árangurinn.

ÁHERSLUATRIÐI 
SUÐURNESJAMANNA 
Í SAMGÖNGUMÁLUM

Jólahátíð 
eldri borgara

Reynir fær 
afmælisgjöf

Hjá Höllu opnar  
á Keflavíkurfugvelli



Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
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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.
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Ungmennaráð furðar sig á 
fjarvistarkerfi Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja (FS), vill 

hafna mengandi stóriðju í Helguvík, 
vill meiri fræðslu, fleiri hreystibrautir 
í bæinn, ungmennagarð og að skáta-
starf verði áfram tryggt. Þetta var 
meðal þess sem kom fram á fyrsta 
fundi ráðsins með bæjarstjórn 16. 
október sl.

Í ungmennaráði starfa fulltrú-
ar skóla, íþróttahreyfingar og tóm-
stundastarfs í Reykjanesbæ. Þau hitta 
bæjarstjórn tvisvar á ári til að ræða 
málefni sem brenna á ungu fólki. Þau 
færa líka þakkir fyrir góða samvinnu 
og fjárveitingar liðinna ár. Á síðasta 
vetri var m.a. sett hraðaþrenging 
fyrir utan nýju bardagahöllina, eft-
ir ábendingu frá ráðinu, lýsing við 
sparkvöll Njarðvíkurskóla bætt og 
starfræktur tómstundabíll fyrir félags-
miðstöðina Fjörheima.

Fjarvistarkerfi FS og meng-
andi stóriðja í Helguvík
Hermann Nökkvi formaður ung-
mennaráðs lýsti yfir miklum áhyggj-

um af fjarvistarkerfi Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja. Hann benti á að nem-
endur sem taka þátt í lýðræðisstarfi á 
borð við ungmennaráð, fá ekki leyfi 
frá skóla. Skiptir engu þó svo að þau 
ætli að sækja ráðstefnur fyrir hönd 
ungs fólks og séu þannig að taka þátt 
í óformlegu námi. Að auki ræddi Her-
mann Nökkvi um alvarleika þess að 
nemendur í FS sem veikjast fái ekki 
leyfi nema þeir séu frá í þrjá daga eða 
fleiri. Jafnvel þá fái nemendur aðeins 
50% leyfi. Hermann lýsti einnig hug-
myndum að ungmennagarði við hlið 
hólsins í Dalshverfi.

Hlynur Snær varaformaður ung-
mennaráðs lýsti yfir áhyggjum sínum 
af mengandi stóriðju í Helguvík. Biðl-
aði hann til bæjarfulltrúa að hafna 
allri stóriðju sem gæti mögulega haft 
slæmar afleiðingar á heilsu og velferð 
fólks. Einnig talaði Hlynur um að 
hans mati „fáránlega" staðsetningu á 
strætóskýlinu sem stendur við slauf-
una út úr Innri Njarðvíkurhverfi fyr-
ir rútuna sem gengur til Reykjavíkur. 
Hlyni fannst brýnt að breyta þessu 
fyrir nemendur og þá sem jafnvel vilja 

bara huga betur að umhverfinu.

Umhverfismál, heilsa, 
fræðsla og skátastarf
Anna Þrúður talaði um umhverfis-
mál. Henni finnst skrýtið að allt frá 
leikskóla sé ungu fólki alltaf kennt að 
flokka og að fara vel með náttúruna. 
Hins vegar þegar skólagöngu 
ljúki þá sé í raun of lítið 
flokkað og lítið gert 
til að minnka meng-
un. Einnig vildi hún 
meiri fræðslu um 
matarsóun.

Andri Sævar var 
með kröftuga ræðu 
um heilsu og hreysti 
ungs fólks. Vildi hann 
fá fleiri hreystibrautir 
víðar um bæinn og láta laga 
þá sem fyrir eru. Andri vildi líka 
aukna fræðslu um markmiðasetningu 
og skipulag.

Haraldur Dýri hélt ræðu fyrir 
hönd skátanna og hrósaði skátastarf-
inu. Hann talaði um mikilvægi þess 
að halda félagsskapnum áfram vegna 

þess hversu 
s k e m m t i -

legt starfið sé. 
Skátarnir mismuni 

engum, sagði Haraldur 
Dýri, sama hver þú ert og 

hvernig félagsfærni þín er. Haraldur 
benti á það að í hópíþróttum séu t.d. 
11 leikmenn og aðeins einn bolti en í 
skátunum séu 11 leikmenn og 11 bolt-
ar við hæfi hvers og eins.

Ísabella talaði um mikilvægi þess 

að bæta fræðslu um pólitík og fjár-
mál í grunnskólum bæjarins. Á nýjum 
tímum þurfi ungt fólk að hafa góða 
kennslu um þessa hluti og krakkar 
þurfa að læra að mynda sína eigin 
sjálfstæðu skoðun. Benti hún á að 
margir krakkar kynnu ekki að lesa 
launaseðil og vissu ekki hvað hugtök 
eins og verðbólga og jafnvel skattar 
þýddu. (Heimasíða Reykjanesbæjar)

Fyrir nokkrum vikum sendi 
Suðurnesjablaðið erindi til 
Bæjarráðs sameinaðs sveitar-

félags Garðs og Sandgerðis,þar sem 
spurt var um kostnað vegna samein-
ingar og hvaða Jöfnunarsjóður tæki að 
sér að greiða. Svör hafa nú borist.

Undirbúningur og kynning 
kostuðu tæpar 35 milljónir

1. Hver er kostnaður vegna 
undirbúnings,kynningar,auglýsinga, 
nefndarstarfa og ráðgjafaþjónustu 
vegna sameiningar Garðs og Sand-
gerðis?

Kynningar   kr.  604.366  og kostn-
aður vegna heimasíðu kr. 1. 211.201

Nefndastörf o.fl. kr. 7.781.783
Ráðgjafaþjónusta  kr. 26.298.629.
Hluti af þessum kostnaði er vegna 

undirbúningsvinnu í fyrsta ferli, fram 
í júní 2017 og veitti Jöfnunarsjóður 
sérstakt framlag vegna þess að fjár-
hæð kr. 17.000.000.

Sameiningarkosning kostaði 
5.500.000

1. Hver er kostnaður vegna 
sameiningarkosninga. Undirbún-
ingur,auglýsingar,kosningarnar sjálf-

ar, ráðgjafaþjónusta o.fl. sem kann að 
hafa leitt til kostnaðar?

Undirbúningur  kr. 1.264.695
Auglýsingar kr. 575.178
Kostnaður vegna kosninganna 

sjálfra  kr. 599.381
Ráðgjafaþjónusta  kr. 3.048.963
Annar kostnaður kr. 45.322

Nafnakosning hin fyrri kost-
aði tæpar 7 milljónir

2. Hver er kostnaður vegna undir-
búnings að nafnakosningu og vegna 
kosninganna?

Undirbúningur nafna kosningar   
kr.1.850.777

Kosningin sjálf  kr. 4.969.671

Ráðning bæjarstjóra kostaði 
580 þúsund

3. Hver er kostnaður vegna auglýs-
inga eftir bæjarstjóra og yfirferðar og 
umsagnar ráðgjafaþjónustu?

Auglýsing eftir Bæjarstjóra  kr. 
80.845

Ráðgjafaþjónusta  kr. 500.000

Biðlaun og settur bæjarstjóri 
kostuðu 19,5 milljónir

4. Hver er kostnaður vegna setts 

bæjarstjóra og biðlauna hafi 
þau leitt til kostnaðar?

Kostnaður við 
settan bæjarstjóra  
kr.  3.720.000

Biðlaun bæjar-
stjóra  kr. 15.841.933

Framlag frá 
Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga 100 
milljónir

5. Fram kom í samein-
ingarkynningu að Jöfnunarsjóður 
sveitarfélaga muni greiða sérstakt 
framlag vegna sameiningar. Hver er 
sú upphæð?

Framlag frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga vegna kostnaðar við 
sameiningu sveitarfélaganna er kr. 
100.000.000.  

6. Fram kom í kynningu að sér-
stakt framlag kæmi til nýja sveitar-
félagsins í nokkur ár vegna samein-
ingar. Hver er sú upphæð og í hvað 
mörg ár fæst hún?

Sbr svar við spurningu 6, kr. 
100.000.000 og greiðist framlagið á 
4 árum.

Skuldajöfnunarframlag 294 
milljónir

7. Fram kom í kynningu um 
sameiningu Garðs og Sandgerðis að 
Jöfnunarsjóður tæki að sér að greiða 
hluta skulda hins nýja sveitarfélags. 
Hver er sú upphæð?

Jöfnunarsjóður greiðir ekki 
skuldir fyrir sveitarfélagið, en veitir 
sérstakt framlag, svonefnt skuldajöfn-
unarframlag  kr. 294.000.000. 

Óbreytt framlög í 4 ár
9. Hvaða áhrif hefur sameining 

Garðs og Sandgerðis á greiðslu tekju-
jöfnunarframlaga til nýja sveitarfé-
lagsins?

Samkvæmt reglum Jöfnunar-
sjóðs um framlög vegna sameiningar 
sveitarfélaga verða framlög Jöfnunar-
sjóðs óbreytt í 4 ár eftir sameiningu, 
en taka eftir það mið af reglum um 
framlög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga.

RÁÐGJAFARÞJÓNUSTA VEGNA SAM-
EININGAR NAM 30 MILLJÓNUM KRÓNA

Margt rætt á fyrsta fundi 
ungmennaráðs á þessum vetri
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Á aðalfundi Öldungaráðs 
Suðurnesja 20.0któber s.l. flutti 
fráfarandi formaður Eyjólfur 

Eysteinsson skýrslu stjórnar.
„Öldungaráð Suðurnesja gætir hags-

muna eldri borgara á Suðurnesjum og er 
bæjarstjórnum á Suðurnesjum og þeim 
sem mál þeirra varðar til ráðgjafar um 
þau málefni. Ráðið skal vera ráðgefandi 
um framtíðarskipulag öldrunarþjón-
ustu, uppbyggingu hjúkrunarheimila, 
þjónustu- og öryggisíbúða á Suðurnesj-
um. Ráðið vinni að samþættingu á þjón-
ustu og áhersla lögð á að efla andlega og 
líkamlega líðan eldri borgara m.a. með 
skilvirkri læknisþjónustu, heimahjúkr-
un, félagslegri heimaþjónustu, dag-
vistun, iðju og sjúkraþjálfun sem hvetur 
til líkamsræktar og lífsleikni.  Ráðið skal 
hafa sem víðtækust samráð við samtök 
aldraðra á Suðurnesjum og aðra þá sem 
láta málefni þeirra til sín taka.

Hér er vitnað til samþykktar 
Öldungaráðs Suðurnesja.

Öldungaráð Suðurnesja 
áfram
Það ber að fagna því að með breyting-
um á lögum um félagslega þjónustu 
sveitarfélaga nr.40/1991 verður lög-
boðið að stofnað verði öldunga-
ráð í öllum sveitarfélögum. Stjórn 
Öldungaráðs Suðurnesja telur þó 
nauðsynlegt og eðlileg að Öldungaráð 
Suðurnesja starfi áfram og reynslan 
hafi sýnt að með starfi þess hafi náðst 
aukin og betri samvinna milli sveitar-
félaga á Suðurnesjum um heilbrigðis-
mál og málefni eldri borgara.

Bæjarstjórn Grindavíkur hefur 
þegar stofnað Öldungaráð Grinda-
víkur og var formanni þess Sigurði 
Ágústssyni boðið að sækja aðalfund 
Öldungaráðs Suðurnesja en hann er 
því miður staddur erlendis. 

Sagan sýnir að þegar að við 
Suðurnesjamenn höfum staðið saman 
höfum við náð fram mörgum góðum 
málum til eflingar samfélagi okkar 
með aukinni atvinnu, þjónustu við 
sjúka aldraða og aukinnar menntunar 
unga fólksins svo eitthvað sé nefnt.

Heilsugæslu var komið á fót 1974 
og stóðu Suðurnesjamenn að rekstri 
hennar. Öryggi verðandi mæðra og 
ungbarna var aukið.

Menntun í heimabyggð var 
efld með stofnun Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja árið 1974. Enn voru það 
sveitarfélögin sem stóðu að framtak-
inu í samstarfi við ríkið.

Þessi framfaramál náðum við fram 
með samvinnu og samstöðu okkar á 
Suðurnesjum.

Stefnu sína hefur Öldungaráð 
Suðurnesja kynnt víða, meðal annars 
á fundi með Sambandi Sveitarfélaga á 
Suðurnesjum  13. desember og á vetr-
arfundi þess 23 mars.

Haldinn var fjölmennur op-
inn fundur 6. apríl með ráðherra í 
Reykjanesbæ um heilbrigðismál á 
Suðurnesjum.

Stjórnin sótti síðan fund í heil-
brigðisráðaneytinu með ráðherra 
Svandísi Svavarsdóttur 12. september 
síðast liðnum.

Mikið vantar á
Mikið vantar á að fjárframlög ríkisins til 
heilbrigðismála á  Suðurnesjum jafnist 
á við framlög til annarra heilbrigðis-
umdæma á Íslandi eins og nýleg skýrsla 
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar sýnir. 

Heilbrigðisráðherra Svandísi Svav-
arsdóttur gaf sér tíma til þess að funda 
með stjórn Öldungaráðs 6. apríl í 
Reykjanesbæ og  heimsóttum við hana 
í ráðaneytinu.  

Til áréttingar máli okkar sendi 
stjórnin eftirfarandi  bréf til ráðherra: 
Öldungaráð Suðurnesja þakkar ráð-
herra fyrir fundinn 12. september og 
vonum við að óskir okkar um auk-
ið fjármagn til heilbrigðisstofnana á 
Suðurnesjum hafi náð eyrum þínum. 
Til þess að tryggja jöfnuð verður að auka 
framlag til stofnana sem reiknaðar eru 
með opinberu fjármagni. 

Ráðherra upplýsti að aukning á 
framlagi ríkisins til heilbrigðismála 
undanfarandi ár hafa að mestu verið 
ráðstafað af Sjúkratryggingum Íslands 
til stuðnings starfsemi utan stofnanna 
en ekki stofnanna á vegum ríkisins, bæj-
arfélaga og stofnana sem starfa til jöfn-
unar og í þágu almennings.

Það er víst að tilgangurinn með 
Sjúkratryggingum Íslands hafi ekki 
verið að efla einkarekstur í heilbrigðis-
þjónustunni heldur að efla þjónustu við 
almenning og stofnanir þess.

Báðum til góðs
Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja var 
þannig skipuð með mér á árinu 2017 
til 2018:  Erna Marsibil Sveinbjarnar-
dóttir fyrrverandi formaður Öldunga-
ráðs, Garði, Sigurður Jónsson ritari 
Garði, Jóngeir Hlinason gjaldkeri, 
Vogum, Magnús S. Magnússon Sand-
gerði, Jórunn Guðmundsdóttir fyrr-
verandi formaður Öldungaráðs  Sand-
gerði Guðný Birna Guðmundsdóttir 
Reykjanesbæ og til vara Kristín Þyri 
Þorsteinsdóttir Reykjanesbæ.

Ég þakka sérstaklega og sakna 
samstarfsins við Jórunni, Ernu, Krist-
ínu og Guðnýju en þær gefa ekki kost 
á sér til stjórnarsetu í Öldungaráði 
Suðurnesja á þessu ári

Stjórn Öldungaráðs Suðurnesja er 
viss um að reynslan af starfi Öldunga-
ráðs leiði til þess að samvinna þeirra 
sem njóta þjónustunnar, það eru eldri 
borgarar og þeirra sem leggja til þjón-
ustuna, sveitarfélögin verði báðum til 
góðs.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®
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Stjórn Öldungaráðs 
Suðurnesja 2018 til 2019 kosin 
á aðalfundi 20.okt. 2018 

Formaður Öldungaráðs 
Suðurnesja 
Jóngeir H. Hlinason bæjarfulltrúi 
Sveitarfélaginu Vogar. 

Aðrir í stjórn: 
Sigurður Jónsson formaður 
FEBS , Sameinaða Sveitarfélagi Garðs 
og Sandgerði. 
Magnús S. Magnússon  bæjarfull-
trúi, Sameinaða Sveitarfélagi Garðs og 
Sandgerði. 
Þórdís E. Kristinsdóttir félagsráð-
gjafi  Reykjanesbæ. 
Eyjólfur Eysteinsson FEBS FV, for-
maður  Öldungaráðs 
Suðurnesja  Reykjanesbæ. 
Sigurbjörg Jónsdóttir FEBS Sveitar-

félaginu Vogar. 
Ásta Björg Eiríksdóttir formaður 
Styrktarfélags Heilbrigðisstofnunnar 
Suðurnesja  Reykjanesbæ.  
Sigurbjörg Eiríksdóttir FEBS  Sam-
einaða Sveitarfélagi Garðs og Sand-
gerðis. Varamaður. 

Stefnt er að því að  kjósa 
sem jafnast fulltrúa í Öldunga-
ráð Suðurnesja milli sveitarfélaga og 
fulltrúa FEBS og milli kynja sem eru í 
Öldungaráði Suðurnesja. 

Jafnt er milli fulltrúa Félags 
eldri borgara á Suðurnesjum og 
fulltrúa sveitarfélaga á Suðurnesj-
um í Öldungaráði Suðurnesja, fjórir 
fulltrúar.  

Jafnt er á milli  karla og kvenna 
í Öldungaráði Suðurnesja, fjórir 
fulltrúar.

Guðný Birna Guðmundsdótt-
ir  flutti eftirfarandi ávarp 
á aðalfundi Öldungaráðs 

Suðurnesja 20.október s.l.
Ég kem hingað upp sem yngsti 

meðlimur öldungaráðs. Ég er því 
miður að láta af störfum mínum 
í ráðinu til að hleypa fersku og 
nýju blóði að. Ég vil þakka stjórn 
Öldungaráðs fyrir þann tíma sem 
ég hef setið þar, fyrir góðan tíma 
saman, góðar hugmyndir og þvílíkan 
baráttuanda fyrir bættri þjónustu við 
eldri borgara að maður fyllist stolti 
fyrir veru sinni í slíku ráði. 

Ég kem hingað einnig 
sem starfsmaður Heil-
b r i g ð i s s t o f n u n a r 
Suðurnesja. Þar hef 
ég unnið síðan árið 
2007. Öll mín ár þar 
hafa verið þung en 
misþung. Þar sem 
ég starfa, á bráða-
móttökunni hef-
ur starfsemin 
aukist milli ára 
þannig að í 
byrjun vorum 

við bara tveir hjúkrunarfræðingar á 
daginn milli 8 og 16. Síðan bættist 
við kvöldstubbur. Síðar kvöldvakt 
með einum hjúkrunarfræðing, síðar 
tveir. Svo fórum við að vinna rauða 
daga fyrir þremur árum og nóvem-
ber 2017 fórum við að vinna einn 
hjúkrunarfræðingur á næturvakt. Í 
ár fengum við einn sjúkraliða á dag-
vaktir. Við erum þó engu að síður 
ekki nema tveir hjúkrunarfræðingar 
á vakt á daginn og á kvöldin og svo 
einn á næturnar. Á þessum sama 
tíma undanfarin á hefur íbúum 

Reykjanesbæjar og Suðurnesjanna 
allra fjölgað svo um munar. 

Höfum við látið vita af 
því?

Já vissulega. 
HSS stendur frammi 

fyrir miklum skort á hjúkr-
unarfræðingum sem mun 
að öllum líkindum versna 

enn frekar þegar álag-
ið eykst svona mik-

ið. HSS vantar 
um 100 milljónir 
bara til að hækka 
laun hjúkrun-

fræðinga, bara til að vera á pari við 
aðrar stofnanir, ekki til að vera hærri 
heldur til að vera sambærileg. 

Hjúkrunarfræðingar eru nefni-
lega á lægri launum eftir því hvar í 
ríkinu þeir starfa. Það eru mismun-
andi stofnanasamningar á hverri 
stofnun fyrir sig og misjafnt hvenær 
er samið við hverja og eina stofnun. 

Þetta fyrirkomulag er fárán-
legt. 
Það að við fáum ekki fjármagn í sam-
ræmi við fyrirséða þörf – hér á ég við 
þá heilbrigðu bón að stofnunin fái 
fjárframlög frá ríkinu í takt við íbúa 
á svæðinu og umfang ferðamanna, er 
fáránlegt. 

Ég vildi að ég væri hér að flytja 
ykkur góðar fréttir frá HSS en ég hef 
þær ekki. 

Starfsfólkið er að sligast af hlaup-
um og álagi og það mun gefast upp 
fyrr en síðar. 

Skilningur er einhver en lítill og 
við tölum fyrir daufum eyrum ár 
eftir ár. 

Við eigum ekki að vera afgangs, 
við eigum betra skilið.

Jóngeir formaður 
Öldungaráðs Suðurnesja

Starfsfólkið er að sligast 
af hlaupum og álagi

Öflugt starf Öldungaráðs Suðurnesja
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

64.900

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

49.900

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndHeill panel fyrir blönd-
unartæki og
sturtustangarsett. 
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás 
fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Verð
Stærð 70x90 cm

73.900

Verð
Stærð 90x90 cm

83.900

Vandaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás. Einnig fylgir 
sturtustangasett.

Stærðir
70 x 90 cm.

Sturtuklee úr öryggis-
gleri með hvítu gleri í 
baki. Rennihurð með 8 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrirHeill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett. 
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás.

Stærð
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð

Bæjarstjórn Garðs og Sand-
gerðis hefur ráðið sviðsstjóra 
stjórnsýslusviðs.

Ólafur Þór Ólafsson vék sæti af 
fundinum við afgreiðslu þessa máls 
vegna tengsla við aðila málsins. Vitor 
Hugo Rodrigues Eugenio tók sæti 
hans við afgreiðslu málsins. Starf 
sviðsstjóra stjórnsýslusviðs var auglýst 
laust til umsóknar í dagblöðum og á 
heimasíðu sveitarfélagsins þann 25. 
ágúst 2018, með umsóknarfresti til og 
með 10. september 2018. Alls bárust 
10 umsóknir um starfið. Við mat á 
umsækjendum var horft til þess hversu 
vel þeir uppfylltu þær menntunar- og 
hæfnikröfur sem kveðið var á um í 
starfsauglýsingunni. Byggt á því mati 
voru þeir fjórir umsækjendur sem best 
uppfylltu fram settar kröfur boðaðir í 
viðtal. Einn umsækjenda dró um-
sókn sína til 6. fundur Bæjarstjórnar 
04.10.2018 36 baka í úrvinnsluferlinu. 

Tveir umsækjendur þóttu hæfastir og 
voru þeir báðir boðaðir í annað viðtal 
þar sem lagt var fyrir raunhæft verk-
efni. Þessir tveir umsækjendur tóku 
einnig persónuleikamat (Hogan Per-
sonality Inventory) sem var lagt fyrir 
af Hagvangi. Þá hringdi mannauðs-
ráðgjafi í umsagnaraðila fyrir þessa 
tvo umsækjendur, tvo fyrir hvorn. 
Allir þessir þættir voru metnir hjá 
umsækjendum. Niðurstaðan er sú að 
Bergný Jóna Sævarsdóttir er metin 
hæfust. Byggt á ofangreindu er það 
mat bæjarstjóra að mæla með ráðn-
ingu Bergnýjar Jónu Sævarsdóttur 
í starf sviðsstjóra stjórnsýslusviðs 
hjá sveitarfélaginu.  Samþykkt með 
átta greiddum atkvæðum að Bergný 
Jóna Sævarsdóttir verði ráðin í stöðu 
sviðsstjóra stjórnsýslusviðs. Magnús 
S. Magnússon situr hjá við afgreiðslu 
málsins.

Lögð fram á 42. aðalfundi 
Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum, haldinn í 

Grindavík. Aðalfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, haldinn 
7.-8. september 2018 leggur áherslu 
á að ríkisvaldið tryggi aukningu á 
fjárframlögum til ríkisstofnana á 
Suðurnesjum í takt við mannfjölda-
aukningu á svæðinu. Á síðustu árum 
hefur orðið gríðarleg fólksfjölgun á 
Suðurnesjum sem skýrist að miklu 
leyti af verulega auknum umsvifum á 
Keflavíkurflugvelli. Þannig voru íbúar 
Suðurnesja 21.560 árið 2014 en í júní 
2018 voru þeir 26.268. Í Reykjanesbæ 
sem er stærsta einstaka sveitarfélagið 
á Suðurnesjum hefur fjölgunin verið 
mjög mikil eða úr 14.254 íbúum árið 
2014, í 18.510 júní 2018.

 Hlutfallslega er fjölgun íbúa á 
landinu langmest á Suðurnesjum. 
Íbúafjöldi landsins hefur frá árinu 
2000 aukist um 19% eða um 53.480 
manns. Meginhluti þessarar aukn-
ingar er á höfðaborgarsvæðinu og 
Suðurnesjum eða 64%. Fjölgun íbúa á 
Suðurnesjum á þessum tíma er 24%. 
Ef skoðuð eru árin 2013-2017 fjölgaði 
íbúum á Suðurnesjum um 21%, með-
an íbúum á Suðurlandi fjölgaði um 
11% og íbúum á höfuðborgarsvæðinu 
fjölgaði um 8%. Á árunum 2016-2017 
hefur íbúum á Suðurnesjum fjölgað 
um 15%. Atvinnuleysi á Suðurnesjum 
var á bilinu 12-13 % á árunum 2009-
2011 og því um 4-5 prósentustigum 
yfir landsmeðaltali.

 Frá árinu 2012 hefur dregið hratt 
úr atvinnuleysi og var það komið 

niður fyrir 6% árið 2014. Í gögn-
um frá Vinnumálastofnun má sjá 
að atvinnuleysi hafi enn verið mest 
á Suðurnesjum á árinu 2015 þó svo 
það hafi lækkað mikið síðustu miss-
eri og var að jafnaði um 4% á árinu 
2015. Á árinu 2016 var atvinnuleysi 
á Suðurnesjum 2% og hefur haldist 
þar þannig að frekari eftirspurn eftir 
vinnuafli verður mætt með enn frek-
ari fjölgun fólks inn á svæðið. Full-
trúar sveitarstjórna á Suðurnesjum 
hafa lýst yfir áhyggjum vegna þessa 
þar sem fólksfjölgun á svæðinu hefur 
verið langt umfram meðaltalsfjölgun 
á landinu öllu en aukning fjárfram-
laga ríkisins til stofnana og verkefna á 
svæðinu hefur á engan hátt fylgt þeirri 
þróun. Í áætlanagerð ríkisins virðist 
ekki vera tekið nægjanlegt tillit til þess 
ef óvenju mikil fólksfjölgun verður á 
einstökum svæðum. Af þeim sökum 
er lagt til að m.a. verði skoðað sérstak-
lega fjárframlög ríkisins til opinberra 
stofnana og annarra mikilvægra ver-
kefna á svæðinu til þess að íbúar búi 
við sömu þjónustu og íbúar annarra 
svæða landsins. Má t.d. geta þess að 
fjáraukning til Heilbrigðisstofnun-
ar Suðurnesja var 1% á ári með 0,5% 
hagræðingarkröfu á meðan íbúum 
svæðisins fjölgaði um 15%. Fundur-
inn skorar á ríkisvaldið að tryggja að 
framlög til ríkisstofnana á svæðinu, 
t.d. Fjölbrautaskóla Suðurnesja, Heil-
brigðisstofnunar Suðurnesja og Lög-
reglunnar á Suðurnesjum fylgi þróun 
mannfjölda á svæðinu.

Sviðsstjóri stjórn-
sýslusviðs ráðinn

FRAMLÖG RÍKISINS 
FYLGI ÞRÓUN MANN-
FJÖLDA Á SUÐURNESJUM

Það er alltaf 
eitthvað um að 
vera á föstu-

dögum á Nesvöllum 
Þá eru svokalliðir 
Léttir föstudagar og 
byrja þeir kl 14:00. 
Nýlega komu félagar 
úr Grindavík ásamt 
Dóa úr Reykjanesbæ 
til að skemmta. Söng-
hópurinn kallar sig 
Óbó og Dóa. Gestir 
voru mjög ánægðir 
með hópinn. 

Óbó og Dói á léttum
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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 

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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

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

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

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

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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Aðalfundur Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum, 
haldinn 7.-8. september 2018 

harmar viðvarandi skekkju á fjárfram-
lögum til ríkisstofnana á Suðurnesj-
um. Þetta birtist ekki síst í framlögum 
til menntastofnana á svæðinu sem 
mega sætta sig við mun lægri framlög 
en sambærilegar stofnanir. Þannig eru 
framlög til Fjölbrautaskóla Suðunesja 
1.456 þúsund krónur á hvern nem-
anda í fjárlagafrumvarpi ársins 2018 
á meðan sambærilegir framhaldsskól-
ar annars staðar á landsbyggðinni fá 
að jafnaði um 1.672 þúsund á hvern 
nemanda. Þetta er óásættanleg mis-
munun. Tryggja verður að rekstrar-
umhverfi Keilis verði lagfært eins og 
ítrekað hefur verið lofað og farið er 

fram á að Keilir fái afgreiddar óskir 
um námsbraut til tölvuleikjagerðar. 
Þá er áhyggjuefni að framlög til þekk-
ingarsetra og símenntunar eru lang-
lægst á Suðurnesjum. Fjölgun íbúa á 
Suðurnesjum er meiri heldur en á öðr-
um landsvæðum, sem og er samsetn-
ing íbúa fjölbreyttari m.t.t. fjölda þjóð-
erna en á öðrum landssvæðum. Það 
felur í sér krefjandi verkefni sem kalla 
á að menntastofnanir geti sinnt hlut-
verki sínu. Því skorar aðalfundurinn 
á ríkisvaldið og þingmenn Suðurkjör-
dæmis að tryggja að menntastofnanir 
á Suðurnesjum sitji við sama borð og 
stofnanir á öðrum landsvæðum þegar 
kemur að framlögum úr ríkissjóði.

Aðalfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesj-
um, haldinn 7.-8. september 

2018 leggur áherslu á að ríkisvaldið 
tryggi fjárframlög til Reykjanes 
Geopark. Reykjanes UNESCO 
Global Geopark er hluti af áætlun 
UNESCO, Menningarmálastofnun-
ar Sameinuðu þjóðanna sem nefnist 
International Geoscience and Geop-
arks Programme (IGGP). Áætlunin 
er ein af þremur stóru áætlunum 
UNESCO ásamt World Heritage 
List (Heimsminjaskrá UNESCO) og 
Man and the Biosphere Programme 
(Verndarsvæði lífhvolfa). Geopark 
er heiti samfelldra landfræðilegra 
svæða, þar sem minjar og landslag 
hafa alþjóðlegt jarðfræðilegt mikil-
vægi og er stjórnað eftir heildrænni 
stefnu um verndun, fræðslu og 
sjálfbæra þróun. Alls eru í dag 127 
geoparkar í 35 löndum viðurkenndir 
af UNESCO. Tvö íslensk svæði eru 
á umræddum lista (Reykjanes og 
Katla Geopark). 

Samkvæmt fjárlögum sem sam-
þykktum voru í desember 2016 fyr-
ir árið 2017 kemur Katla Geopark 
til með að fá samtals 100 milljónir 

króna á næstu fimm árin. Ekki er 
gert ráð fyrir sambærilegu framlag til 
Reykjanes Geopark. Það er gleðilegt 
að ríkið viðurkenni mikilvægi geop-
arka með þessum hætti og framlagið 
á eftir að nýtast samstarfsfólki okkar 
í Kötlu Geopark vel á næstu árum. 
Það er hins vegar erfitt að hugsa til 
þess að Reykjanes Geopark verður 
á árinu 2018 eina íslenska svæðið á 
áðurnefndum listum UNESCO sem 
ekki er á fjárlögum (hin svæðin eru 
Katla Geopark, Þingvellir og Surts-
ey). Í dag er t.d. enginn starfsmaður 
á launaskrá hjá Reykjanes Geopark 
en helst þyrftu að vera 2-3 starfs-
menn til að sinna öllum þeim ver-
kefnum sem við vildum geta sinnt, 
m.a. stuðla að aukinni verndun 
náttúru- og menningarminja, upp-
byggingu innviða, aukinni fræðslu 
og stefnumótun fyrir jarðvanginn. 
Slíkur stuðningur mun tryggja að 
Reykjanes Geopark verði áfram á 
lista UNESCO. Fundurinn skorar 
á ríkisvaldið að tryggja fjárframlög 
til Reykjanes UNESCO Geopark til 
jafnræðis við Kötlu Geopark.

Fjáröflunarátakið Neyðarkall 
björgunarsveita fer fram 
dagana 1.- 3. nóvember 

Neyðarkall þessa árs er tileink-
aður 90 ára afmæli félagsins og því 
klæddur í stíl við það björgunar-
sveitarfólk sem á undan okkur 
gekk.

Skipulagning og framkvæmd 
verður með svipuðu sniði og áður 
og verður átakið auglýst og kynnt í 
öllum helstu fjölmiðlum. Lykillinn 
að velgengninni undanfarin ár er 
auðvitað góð þátttaka björgunar-
sveitafólks um allt land sem hefur 
gefið sér tíma til að selja Neyðarkall 
björgunarsveita á fjölförnum stöð-
um þessa daga.

Óásættanleg 
mismunun

SSS SKORAR  
Á RÍKISVALDIÐ

Neyðarkarlinn  
um helgina

Blaðið Járngerður er kom-
ið út í Grindavík.Blaðið 
er með alls konar fréttir af 

bæjarmálunum.Efnið er mjög fjöl-
breytt og blaðið vel myndskreytt.
Það er til mikillar fyrirmyndar hjá 
bæjaryfirvöldum í Grindavík að 
senda bæjarbúum svona vandað 
upplýsingablað.

Glæsilegt í 
Grindavík



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Sveitarfélagið Vogar auglýsir lóðir til úthlutunar fyrir íbúðabyggingar á nýju mið- 
bæjarsvæði í Vogum. Framkvæmdir hófust á síðasta ári, og hefur nokkrum fjölda lóða 
þegar verið úthlutað. Nú er framkvæmdum við alla gatnagerð á svæðinu lokið, og komið 
að því að úthluta þeim lóðum sem enn er óráðstafað. Alls eru 4 einbýlishúsalóðir  
lausar til úthlutunar, og 4 parhúsalóðir. Gatnagerðagjöldin eru hagstæð. Gjald fyrir 
einbýlishúsalóð er á bilinu 4,8 – 6,0 m.kr., og fyrir parhús á bilinu 7,3 – 8,4 m.kr. (pr. 
lóð). Auk gatnagerðargjaldsins er stofngjald vatnsveitu, stofngjald fráveitu og bygginga-
leyfisgjöld innifalin í gjöldunum. Stofngjald hitaveitu og rafmagns eru ekki innifalin, og 
bætast því við framangreind gjöld. 

Umsóknareyðublöð ásamt úthlutunarskilmálum og gjaldskrá er að finna á heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.vogar.is   Umsóknum á þar til gerðum eyðublöðum, ásamt  
fylgigögnum skilað til skrifstofu sveitarfélagsins, hvort heldur er með rafrænum hætti 
(tölvupóstur, umsókn á heimasíðu) eða með því að póstsenda gögnin á Sveitarfélagið 
Voga, Iðndal 2, 190 Vogar. Lóðunum er úthlutað eftir því sem umsóknir berast sam-
kvæmt reglunni „fyrstur kemur – fyrstur fær“. 

Skila skal greiðslumati með umsókn. Lágmarksupphæð fyrir einbýlishús og parhús 
er kr. 40.280.000,- / lóð.

Sveitarfélagið Vogar er ört vaxandi sveitarfélag á Suðurnesjum. Þéttbýlið í Vogum er 
staðsett nokkurn veginn mitt á milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflug- 
vallar, og því stutt til beggja átta.  Stutt er í ósnortna náttúruna, þar sem hraunbreiður 
og strandlengja leika aðalhlutverkið. Í Vogum er lögð áhersla á fjölskylduvænt sam-
félag, þar sem m.a. hámarkshraðinn í öllu þéttbýlinu er takmarkaður við 30 km/klst. Í 
sveitarfélaginu búa nú um 1.280 íbúar. Megin áherslur atvinnulífsins eru á vettvangi 
matvælaframleiðslu og tengdum greinum. Grunnskóli sveitarfélagsins, Stóru-Vogaskóli, 
er heildstæður grunnskóli (1. – 10. bekkur). Skólinn er einn fárra á landinu sem býður 
nemendum sínum upp á gjaldfrjálsar skólamáltíðir.  Sveitarfélagið starfrækir einnig  
Heilsuleikskólann Suðurvelli, þar sem börnum býðst alla jafna leikskólavist við 12 
mánaða aldur.  Sundlaug, íþróttahús og íþróttamannvirki eru einnig til staðar. Öflugt 
íþróttastarf er á vegum Ungmennafélagsins Þróttar, sveitarfélagið starfrækir einnig 
félagsstarf fyrir unglinga og eldri borgara. Fjölbreytt starfsemi frjálsra félagasamtaka er í 
sveitarfélaginu, þar sem allir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.

Vogum, 30. október 2017
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri

Úthlutun byggingalóða  
í Sveitarfélaginu Vogum

Aðalfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesj-
um, haldinn 7.-8. september 

2018 leggur áherslu á að tryggðar séu 
öruggar og hagkvæmar almennings-
samgöngur á milli þéttbýliskjarna 
á Suðurnesjum og höfuðborgar-
svæðisins. Samningur Vegargerðar-
innar og Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum rennur út um ára-
mótin 2018-2019. Ekki liggur ljóst 
fyrir hverjir taka við rekstri almenn-
ingssamganga um áramótin. Al-
menningssamgöngur eru mikilvæg 
þjónusta fyrir íbúa Suðurnesja og er 
nauðsynlegt að tryggja að áframhald 
verði á þeirri þjónustu. Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur 
séð um skipulagningu almennings-
samgangna á Suðurnesjum frá ár-
inu 2012 samkvæmt samningi við 
Vegagerðina. Ljóst er að nú þegar 
samningurinn er að renna út, að fjár-
framlög sem fylgdu með samningum 
duga ekki á nokkurn hátt til að reka 
verkefnið með sjálfbærum hætti. Í 
lok árs 2017 var halli á rekstrinum 
upp á rúmar 73 m.kr., sem Samband 

sveitarfélaga á Suðurnesjum hefur 
lagt út fyrir. Fram kemur í markmið-
um Stefnumótandi byggðaáætlun 
fyrir árin 2018-2024 að skilgreina eigi 
net almenningssamgangna og móta 
eigi reglur um niðurgreiðslu far-
gjalda. Meðal verkefna Byggðaáætl-
unar er að styðja við áframhaldandi 
þróun almenningssamgangna um allt 

land. Hvetur fundurinn ríkisvaldið 
til að fylgja þeim markmiðum sem 
það setti sér í Byggðaáætlun 2018-
2024. Fundurinn skorar á ríkisvaldið 
að bregðast við með því að gera upp 
hallareksturinn og að tryggja íbú-
um á Suðurnesjum öruggar og hag-
kvæmar almenningssamgöngur.

Á fundi Bæjarstjórnar Garðs og Sandgerðis var lagt fram  minnisblaðið . 
Bæjarráð lýsir ánægju með að undirbúningur framkvæmda við göngu-
stíg milli Garðs og Sandgerðis sé hafinn. 

Á fundi hafnarstjórnar Garðs og 
Sandgerðis fóru formaður og 
bæjarstjóri  yfir umsækjend-

ur og úrvinnslu umsókna um stöðu 
hafnarstjóra Sandgerðishafnar. Alls 
sóttu 14 umsækjendur um stöðuna, en 
af þeim drógu tveir umsóknir sínar til 
baka. Samþykkt samhljóða að Rúnar 
V Arnarson verði ráðinn hafnarstjóri 
Sandgerðishafnar og lagt til við bæj-
arstjórn að staðfesta ráðninguna. Sæ-
mundur Sæmundsson gerði grein fyr-
ir sinni afstöðu, þar sem hann leggur 
áherslu á mikilvægi starfsreynslu nú-
verandi verkefnisstjóra hafnarinnar.

Öruggar og hagkvæmar  
almenningssamgöngur

Rúnar nýr 
hafnarstjóri

GÖNGUSTÍGUR MILLI 
GARÐS OG SANDGERÐIS

Ferða,safna og menningarráð 
Garðs og Sandgerðis hefur 
farið  yfir framkvæmdaratriði 

varðandi tendrun jólaljósa. Rætt var 
um hefðir hvað þetta varðaði í báðum 
bæjarhlutum og hvernig framkvæmd-

in yrði í sameinuðu sveitarfélagi. Af-
greiðsla: Ferða- safna- og menning-
arráð leggur til að tendrun jólaljósa 
fari fram í báðum bæjarhlutum með 
sama hætti og verið hefur til þessa.

Farið var yfir framkvæmdarat-
riði varðandi áramótabrennu 
og flugeldasýningu. Rætt var 

um hefðir hvað þetta varðaði í báðum 
bæjarhlutum og hvernig framkvæmd-
in yrði í sameinuðu sveitarfélagi.  
Ferða- safna- og menningarráð legg-
ur til að björgunarsveitirnar Sigurvon 

og Ægir verði fengnar til að sjá saman 
um brennu og flugeldasyningu. Ráðið 
leggur til að brennan og flugeldasýn-
ingin fari að þessu sinni fram í Garði 
á sama stað og undanfarin ár þar sem 
staðsetning og aðstæður eru með 
besta móti fyrir brennu.

Jólaljósin með 
sama hætti

ÁRAMÓABRENNAN 
VERÐUR Í GARÐI



22. október til 3. nóvember getur þú valið nafn á sveitarfélagið okkar

Ákveðið hefur verið að efna til könnunar þar sem valið verður milli þriggja nafna á 
sameinað sveitarfélag Garðs og Sandgerðis:

 · HEIÐARBYGGÐ

 · SUÐURNESJABÆR

 · SVEITARFÉLAGIÐ MIÐGARÐUR

Könnunin fer fram á opnunartíma í ráðhúsunum í Garði og Sandgerði til 2. nóvember. 
Föstudaginn 2. nóvember verður opið til kl. 18 á báðum stöðum.

Einnig verður hægt að taka þátt í Grunnskólanum í Sandgerði og í Gerðaskóla 
laugardaginn 3. nóvember milli kl. 10 og 20. Þar verður kaffi og meðlæti í boði kl. 10–17.

Þú tekur þátt í því hverfi þar sem þú býrð: Sandgerðingar í ráðhúsinu í Sandgerði eða 
Grunnskólanum í Sandgerði og Garðmenn í ráðhúsinu í Garði eða Gerðaskóla.

Hverjir geta tekið þátt?
Allir íbúar með lögheimili í sveitarfélaginu fyrir 26. október sem eru fæddir árið 2002 
eða fyrr geta tekið þátt. Það er að segja allir sem eru 16 ára og eldri, óháð þjóðerni.

Bindandi könnun
Könnunin er ekki kosning í skilningi laga um kosningar. Bæjarstjórn hefur hins vegar 
ákveðið að niðurstöður könnunarinnar séu bindandi ef þátttaka verður meiri en 50% 
og einhver tillaga fær meira en 50% atkvæða.

Tökum öll þátt og veljum nafn sem við sameinumst um!

For English, visit  https://www.gardurogsandgerdi.is/
Po Polsku odwiedź  https://www.gardurogsandgerdi.is/



14. tölublað  2. árgangur

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum 
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir

Það þarf 
að stytta 
vinnuviku 
skólabarna

Ein af kröfum stéttarfélaganna 
í samningaviðræðum er að 
vinnuvikan verði stytt um 5 

klukkustundir.Hvernig væri nú að 
taka upp umræðu samhliða þessu að 
stytta vinnuviku skólabarna.Það tíðk-
ast enn að nemendur séu sendir heim 
með svo og svo mikla heimavinnu. Hjá 
flestum nemendum er skóladagurinn 
langur og oft á tíðum jafn langur og 
vinnudagur foreldranna. Það er því 
lítið vit í að senda börnin heim með 
mikla heimavinnu,sem í mörgum 
tilfellum skilar litlum eða engum ár-
angri.Oftar en ekki veldur það pirringi 
og togstreitu milli foreldra og barna. 
Væri ekki nær að stuðla að gæða-
stundum foreldra og barna.

Það hlýtur að vera hægt að haga 
skólastarfi þannig að vinnan fari þar 
fram. Auðvitað eru nemendur mis-
jafnalega staddir, en námið á að mið-
ast við getu hvers og eins.

Skólayfirvöld í Marion sýslu í Flór-
ida ákváðu fyrir nokkru að nemend-
ur í barnaskólum sýslunnar þyrftu 
ekki að vinna heimanám að skóladegi 
loknum.

Ákvörðunin hefur fallið vel í 
kramið hjá foreldrum barna í sýslunni 
og hjá börnunum sjálfum.Forledrar fá 
þarna meiri tíma með börnunum sín-
um og börnin fá að auki meiri hvíld.
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