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Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

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

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Luktarsmiðja í Myllubakkaskóla Þrettándinn var að venju haldinn hátíðlegur í Reykjanesbæ. Í Myllubakkaskóla mættu bæjarbúar til að útbúa luktir til að hafa með sér í blysförina.

Suðurnesjabær
frá 1. janúar

Fjölmenni við
áramótabrennu

Tómas sæmdur
fálkaorðu

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

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

Árshækkun lægri en
desember uppbót þingmanna

F

yrir síðustu alþingiskosningar kom það greinilega fram hjá öllum
stjórnmálaflokkum að nauðsynlegt væri að ráðast í aðgerðir til
að bæta verulega kjör verst settu eldri borgara landsins.
Það er staðreynd að um 30% þeirra eldri borgara sem eru 67 ára og
eldri eru með tekjur undir framfærsluviðmiðun. Það er þessi hópur eldri
borgara sem þarf fyrst og fremst að fá leiðréttingu á sínum kjörum. Miðað við loforðin fyrir síðustu kosningar hefði mátt
búast við verulegri leiðréttingu nú um áramótin.
Staðreyndin er sú að greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins hækka eingöngu um 3,6% um
áramótin og það skal gilda fyrir allt árið 2019. Alls
konar hækkanir á þjónustugjöldum éta strax upp
þessa hækkun enda er spáð að verðbólga verði
3,8% á árinu.
Nú vakti það athygli margra þegar upplýst var
að desemberuppbót þingmanna næmi 181.000
krónum.
Til samanburðar er rétt að skoða að hækkun þeirra eldri borgara sem
fá 300.000 krónur á mánuði er 10.800 á mánuðu fyrir skatt. Þetta eru
eldri borgarar sem búa einir. Á ársgrundvelli gera þetta 129.000 krónur.
Eldri borgari sem býr með sínum maka fær 240.000 krónur á mánuði
og fær hækkun upp á 8.640 á mánuði fyrir skatt. Á ársgrundvelli gera
þetta 103.680 krónur.
Við sjáum á þessum tölum að verulega vantar á að árshækkun eldri
borgara nái hækkun desemberuppbót þingmanna.
Ráðamenn þjóðarinnar segja að ríkissjóður hafi aldrei staðið eins vel
og núna.Kjör verst settu eldri borgara landsins bera þess ekki merki.
Landssamtök eldri borgara vilja trúa því að í kjaraviðræðunum
sem nú standa yfir taki stéttarfélögin hagsmuni eldri borgara upp og
skrifi ekki undir nýja kjarasamninga nema það sé tryggt að kjör verst
settu eldri borgaranna verði bætt svo um munar. Það má ekki gleyma
þeirri staðreynd að eldri borgara voru á sínum tíma í stéttarfélögum og
greiddu sín gjöld til þeirra. Eldri borgarar eigi það inni að stéttarfélögin
berjist fyirir þeirra hagsmunum.

Öryrkjar
hlunnfarnir

T

ryggingastofnun
ríkisins
(TR) hefur hlunnfarið stóran hóp öryrkja um milljarða
króna á undanförum árum. Bætur til yfir þúsund einstaklinga hafa
verið skertar á grundvelli búsetu.

Sú lagaframkvæmd TR stenst ekki.
Þetta staðfestir velferðrráðuneytið
sem segir í bréfi til velferðarnefndar
Alþingis að TR hafi haft yfir hálfan
milljarð af öryrkjum á hverju einasta
ári í mörg ár.
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Hitaveitu &
gasskápar
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!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Verður greitt
fyrsta febrúar

T

ryggingastofnun ríkisins fer
ekki eftir lögum frá Alþingi
sem gengu í gildi um áramótin, með neikvæðum afleiðingum
fyrir marga lífeyrisþega. Samkvæmt
lögunum eiga þessar uppbætur vegna
reksturs bifreiðar og uppbætur á lífeyri að vera undanþegnar skattskyldu
frá og með 1. janúar á þessu ári. Þetta
er alvarlegt mál og vægast sagt ótrúleg
stjórnsýsla, og þá er vægt er vægt til
orða tekið, segir í fréttatilkynningu frá
Öryrkjabandalagi Íslands.
Fram hefur komið frá TR að greitt
verður 1.febrúar 2019 með afturvirkni
frá janúar 2019.

Heiðursborgari
Garðs látinn
G
uðni
Ingimundarson
heiðursborgari Garðs lést
þann 16.desember 2018.
Bæjarstjórn Garðs samþykkti á
fundi sínum 5.mars 2014 tillögu
allra bæjarfulltrúa að gera Guðna
að heiðursborgara Garðs. Heiðursborgara tilnefninguna hlaut hann
fyrir frumkvöðlastarf við varðveislu menningarverðmæta,sem
tengjast atvinnusögunni sem og
fyrir störf hans í þágu byggða og
atvinnumála.

Sólrisumessa og sólrisukaffi

S

unnudaginn 13.janúat 2019
verður Sólrisumessa í Safnaðarheimilinu í Sandgerði
kl 14:00. Séra Sigurður Grétar
Sigurðsson,sér um messuna.Eldeyjarkórinn syngur undir stjórn
Arnórs Vilbergssonar.

Sólrisukaffi FEBS og Kvenfélagsins Hvatar verður í Samkomuhúsinu í Sandgerði eftir messu.
Suðurnesjamenn mæta og spila.
Eldri borgarar hvattir til að
mæta.

Fyrsta ár nýrrar ríkisstjórnar

Á

fyrstu tólf mánuðum núverandi ríkisstjórnar hefur
starf þingmanns, sem
áður var í stjórnarandstöðu
breyst. Fyrir liggur langur
stjórnarsamningur - eða sáttmáli - eins og sumir vilja kalla
plaggið. Vel hefur gengið að
vinna eftir honum og margir
tugir verkefna af um 180 (einhver
taldi þau saman) nú þegar í höfn.
Þingmaðurinn sem hér skrifar
leggur á kjörtímabilinu fram færri
mál en áður vegna þess að margt sem
hann gæti unnið, er á lista stjórnarinnar.

Málavafstur

Eftir stóð á haustþinginu að flytja
þingsályktun um enduskoðun flóðavarna (gegn jökulhlaupum og ágangi
straumvatna, einkum á gróið land og
mannvirki) og aðgerðráætlun um úrbætur. Einnig frumvarp um ívilnun
til fyrirtækja vegna kolefnibindingar í
landgræðslu og skógrækt. Nú er að sjá
hvort þessi tvö mál fái þinglega meðferð til samþykktar. Fyrra frumvarp
um mat á umhverfisáhrifum 1-10MW
virkjana hverfur inn í endurskoðun
heildarlaga um þau.
Auk þessa alls flutti ég nefndarálit á málum úr Umhverfis- og samgöngunefnd og Utanríkismálanefnd,
vann að því að móta nefndarálit á
nýjum landgræðslulögum og afgreiða

þau fyrr þinglok. Vann
líka í árangursríkum starfshópi um
aðgerðir
gegn
plastmengun
og öðrum hópi
um orkustefnu
sem verður tilbúin mun seinna
en hin. Rek ekki
efni tíu fyrirspurna, til
skriflegra eða munnlegra svara, og
svokallaðra óundirbúinn fyrirvara, en
þær spanna allt frá lífrænum landbúnaði og ylrækt (og t.d. þolmörkum
í feðaþjónustu) til rafvæðingar hafna
og súrnunar sjávar. Skýrsla að minni
beiðni um nýjar aðferðir við orkuöflun kom út og unnið er að annarri, um
innlenda eldsneytisframleiðslu.

Ferðalög

Í haust mætti ég ráðstefna þingmanna
átta landa og Evrópuráðsins í Inari í
Finnlandi, á aðra um flóttamenn o.fl. í
Vín og ég tók einnig þátt í að undibúa
formennsku Íslands í Norðurskautsráðinu og mætti á Actic Circle ráðstefununa.
Töluvert fleira mætti telja, m.a. úr
kjördæmaviku í Suðurkjördæmi, en
þessi fáu orð eiga að varpa ljósi á hvað
þingmaður VG aðhefst á einu haustþingi.
Þingmennska er tímafrek vinna en
mér líkar hún og gæti þess að mæta

vel og sinna þessu margþætta verkefni
af heilum hug.

Vorþing fram undan

Meðal mikilvægra mál á vorþinginu
eru fimm og fimmtán ára samgönguáætlanir með nýjungum ef vel tekst
til, kjara- og húsnæðismál, málefni
aldraðra og öryrkja og svo loftlags- og
ferðamál.
Ég þykist sjá fyrir að þingstörfin
verði áfram til gagns fyrir almenning
og innviði samfélagsins; langþraða af
um 180 (einhver taldi þaug innviði
samfferðmaverkefni.
Að vinna eftir honum og tugir verkefna af um 180 (einhver taldi þauáðar úrbætur eru einn helsti tilgangurinn með stjórnarsamstarfinu. Við í
þingflokki VG gerum okkar besta til
að halda áfram að festa í sessi endurbætur og nýjungar, sem gagnast auknu
jafnrétti, betri samfélagsþjónustu og
umhverfinu. Íbúakosning um framtíð
United Silicon er
réttmæt krafa og mikilvægt að
fara vel í saumana á tilgangi og eðli
orkufreks iðnaðar í Reykjanesbæ.
Óska lesendum Suðurnesjablaðsins
gæfu og góðs gengis á nýju ári.
Höfundur er þingmaður VG í
Suðurkjördæmi

Skrifað undir samning vegna
byggingu fyrsta áfanga Stapaskóla

K

jartan Már Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar og
Páll Daníel Sigurðsson framkvæmdastjóri Eykta…
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri Reykjanesbæjar og Páll Daníel
Sigurðsson framkvæmdastjóri Eyktar
undirrituðu samninginn.
Reykjanesbær og Eykt ehf. undirrituðu stuttu fyrir jól samning um
byggingu fyrsta áfanga Stapaskóla.
Framkvæmdir eru hafnar en gert er
ráð fyrir að fyrsti áfangi verði tilbúinn
haustið 2020. Börn á yngri skólastigum munu þá hefja nám við Stapaskóla.
Undirbúningur við nýjan skóla í
Dalshverfi hófst árið 2016 með vinnu

undirbúningshóps sem skilaði skýrslu í júní 2016. Niðurstaða hópsins
var sú að byggður yrði heildstæður
skóli, leikskóli, grunnskóli, tónlistarskóli, frístundaskóli og félagsmiðstöð.
Skólinn, sem staðsettur er í austasta
hluta bæjarins, á jafnframt að geta
þjónað grenndarsamfélaginu sem
einskonar menningarmiðstöð. Fullbúinn verður hann rúmlega 10.000
m² að stærð.
Farið var í útboð um hönnun nýja
skólans og varð samkeppnistillaga Arkís arkitekta fyrir valinu. Skólinn á að
bera þess merki að horft sé til framtíðar um leið og kröfum samtímans er
mætt. Megin einkenni skólans verður

sveigjanleiki, í kennsluháttum, í nýtingu rýmis, í skipulagi vinnudags og
skilum á milli skólastiga.
Efnt var til samkeppni um nafn
á nýja skólann haustið 2017 og varð
Stapaskóli fyrir valinu. Á lóð skólans er nú rekið útibú frá Akurskóla
í bráðabirgðahúsnæði. Áætlað er að
fyrsti áfangi verði tekinn í notkun árið
2020. Vinna við þann áfanga er nú
hafin.
Í janúar 2019 verður haldinn
kynningarfundur um nýja skólann,
þar sem hönnun skólans verður sýnd,
staðan tekin og farið yfir næstu áfanga.
(Heimasíða Rnb.)

Sérblað völvunnar
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KYNNING

Cover Iceland svalaog handriðalausnir
B

jóðum venjuleg kerfi og einnig
sérhönnuð kerfi fyrir aðstæður þar sem krafist er sérstaks
styrkleika vegna vindálags
Cover Aluproducts hefur verið
frumkvöðull í hönnun á glerbrautaprófílum síðan á níunda áratug
síðustu aldar og er kerfið orðið vel
þekkt um allan heim. Cover er finnskt
gæðafyrirtæki og hafa Íslendingar
tekið vel við sér því á aðeins þremur árum hafa verið sett upp um yfir
fimm hundruð svalir og sólstofur um
allt land. „Við erum með glerhandriða
lausnir fyrir verktaka með möguleika
fyrir svalalokun fyrir kaupendur íbúða.
Cover Iceland býður einnig upp á
kaup á heilum kerfum á hagstæðu
verði,“ segir Þuríður Kristín hjá Cover
Iceland.

Hentar íslenskum aðstæðum
Cover hentar sérstaklega vel við
íslenskar aðstæður þar sem getur
orðið ansi vindasamt, kalt og blautt
eins og við höfum mörg hver fengið að reyna á eigin skinni bæði í allt
sumar og líka síðasta vetur. Í dag
gera svo flestir íslenskir arkitektar og
verkfræðingar kröfur um sérstakt
vindálagsþol því það hefur sýnt sig
að hérlendis geta vindhviður orðið
afar snarpar og sterkar vegna ýmissa
landfræðilegra skilyrða. Cover Iceland
býður meðal annars handrið og
svalalokunarkerfi sem er sérstaklega
hannað og þróað kerfi fyrir íslenskt
veðurfar og er sérstaklega vindþolið.
Þá er glerið allt að 20 mm og 15 mm
í svalalokum. Bilum milli glerja er
lokað með PVC-þéttilista sem kemur
í veg fyrir að snjór og vatn komist inn.
Þannig býður Cover Iceland 100%
vatns- og vindþétt svalalokunarkerfi.
„Cover-svalalokunarkerfin veita
skjól allan ársins hring og lengja til
muna þetta stutta sumar sem okkur

á norðurhveli jarðar býðst ár hvert.
Þannig eykur Cover notagildi svalanna og jafnframt verðmæti fasteignarinnar,“ segir Þuríður.

Öryggi og hljóðeinangrun
Glerið sem notað er í Cover-kerfin er
fjórum sinnum sterkara en venjulegt
gler af sömu þykkt. „Öryggið felst
í því að ef það brotnar þá molnar
það í ótal litla mola í stað hvassra
stærri brota í venjulegu gleri. Einnig
geta glerjaðar svalir með einföldu
gleri minnkað hávaða að utan um 7
desíbel. Og ef um er að ræða 2500
Herz-hávaða þá minnkar hljóðið um
13,5 desíbel,“ segir Þuríður.
Hágæða kerfi
Hjólabúnaðurinn er eitt af aðalsmerkjum Cover-glerbrautarkerfisins
en hjólalegurnar gera glerbrautarkerfið afar þægilegt í notkun. Hjólin
eru jafnstór að ofan og neðan sem
gerir það að verkum að Cover-svalalokunarkerfið er skröltfrítt og glerflekinn er algjörlega njörvaður niður, sem
er nauðsyn hér á landi. Glerflekarnir
hanga ekki í efri braut heldur renna
til á jafnstórum hjólum í efri og neðri
braut sem tryggir jafnt álag og útilokar glamur og stirðleika.
Þarf ekki lengur að moka snjó
„Það nýjasta hjá okkur eru svo rennihurðir og glerskálar með þaki. Einnig
er hægt að fá stök þök svo sem yfir
tröppur og skýli við útidyr. Þá þarf
ekki að moka snjóinn úr tröppunum,“
segir Þuríður.
Nánari upplýsingar má nálgast á
www.covericeland.is
CoverIceland ehf.
Auðbrekka 10, 200 Kópavogur
(+354) 519-7771 – 777-7001
covericeland@covericeland.is n
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Hætt verður að innheimta komugjöld

H

ætt verður að innheimta
komugjöld af öryrkjum og
öldruðum í heilsugæslu
og hjá heimilislæknum frá 1. janúar
2019, samkvæmt ákvörðun Svandísar Svavarsdóttur heilbrigðisráðherra. Gildir það jafnt hvort sem um
er að ræða komu á dagvinnutíma
eða á öðrum tímum sólarhringsins.
Gjald fyrir vitjanir lækna til aldraðra og öryrkja verður einnig fellt
niður. Líkt og áður eru ekki innheimt komugjöld hjá börnum að 18
ára aldri.„Þetta er mikilvæg aðgerð
og liður í stefnu stjórnvalda um að
draga úr greiðsluþátttöku sjúklinga
vegna heilbrigðisþjónustu og auka á
móti framlög hins opinbera. Þetta er
einnig í samræmi við þá áherslu að
efla hlutverk heilsugæslunnar sem
fyrsta viðkomustaðar fólks í heilbrigðiskerfinu“ segir Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra.
Þak var sett á heildarútgjöld
sjúklinga og ýmsar aðrar breytingar
gerðar varðandi greiðsluþátttöku
fólks fyrir heilbrigðisþjónustu með
nýju greiðsluþátttökukerfi árið 2017.
Þessi breyting hefur lækkað verulega
útgjöld þeirra sem mest þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda og stuðlað
að auknum jöfnuði meðal notenda
heilbrigðiskerfisins. Heildarútgjöld
sjúklinga í nýja greiðsluþátttökukerfinu eru um 1,5 milljörðum króna
lægri á ársgrundvelli en þau voru
áður og lækka enn frekar með niðurfellingu komugjalda öryrkja og aldr-

aðra um áramótin.
Komugjöld almennra notenda
í heilsugæslunni verða óbreytt að
krónutölu á nýju ári og taka því ekki
hækkunum í samræmi við breyttar
verðlagsforsendur.
Komur öryrkja í heilsugæsluna
eru um 55.000 á ársgrundvelli og
komur aldraðra um 107.500, miðað
við tólf mánaða tímabil frá miðju ári
2017 – 2018.

Mennta- og menningarmálaráðherra á
tökustað á nýrri íslenskri spennuþáttaröð

L

ilja Alfreðsdóttir, menntaog
menningarmálaráðherra
heimsótti
tökustað nýrrar
íslenskrar spennuþáttaraðar sem
nefnist Valhallarmorðin. Það er Truenorth sem framleiðir þáttaröðina og
tóku á móti ráðherra þeir Kristinn
Þórðarson,
framleiðandiTruenorth
sem jafnframt er formaður Sambands
íslenskra
kvikmyndaframleiðenda
(SÍK), og Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri Samtaka iðnaðarins
(SI), en SÍK er aðili að SI.
Ráðherra, ásamt aðstoðarmanni
og skrifstofustjóra skrifstofu menningarmála, fylgdust með tökum og
ræddu við leikstjóra, leikara og aðra
starfsmenn sem koma að verkefninu.
Á annað hundrað manns koma að
gerð þáttanna sem verða átta talsins.
Þáttaröðin hefur nú þegar verið seld
víða um heim en gerður hefur verið
samningur við alþjóðlega efnisveitu
um dreifingu þáttanna.
Eftirspurn eftir leiknum sjónvarpsþáttum hefur aukist talsvert á heimsvísu á undanförnum árum og mikill
áhugi er á íslenskum sjónvarpsþáttum.
Þessi áhugi og sýning íslenskra sjónvarpsþátta erlendis er ekki síst til þess
fallinn að styrkja stöðu íslenskunnar
auk þess að kynna íslenska menningu
og vera góð landkynning fyrir Ísland.
Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og
menningarmálaráðherra: „Gróskan
í íslenskri kvikmyndagerð er mikil
og eftirtektarverð. Það er ekki annað
hægt en að fyllast stolti yfir þeim ár-

Mynd, talið frá vinstri:

Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI, Kristinn Þórðarson, framleiðandi Truenorth, Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, Björn Thors, leikari,
Nína Dögg Filippusdóttir, leikkona, og Þórður Pálsson, leikstjóri.

angri sem framleiðendur íslenskra
sjónvarpsþátta hafa náð á frekar
skömmum tíma og á markaði þar
sem samkeppnin er afar hörð. Það er
frábært að þættirnir séu á íslensku og
að eftirspurnin og áhuginn sé svona
mikill, það undirstrikar mikilvægi íslenskrar kvikmyndaframleiðslu fyrir
tungumálið.“
Sigurður
Hannesson,
framkvæmdastjóri SI: „Framleiðsla á
kvikmyndum og sjónvarpsþáttum er
mikilvæg fyrir íslenskt efnahagslíf en
árleg velta í kvikmyndaiðnaði nemur
á bilinu 15-20 milljörðum og eru þá
ekki talin með þau óbeinu hagrænu
áhrif sem kvikmynda- og sjónvarpsframleiðsla hefur á aðrar greinar at-

vinnulífsins og þar með verðmætasköpun. Nefna má að fjölmargir
ferðamenn sækja Ísland heim eftir að
hafa séð náttúrfegurð landsins í sjónvarpi.”
Kristinn Þórðarson, framleiðandi
Truenorth:
„Endurgreiðslufyrirkomulag vegna kostnaðar við kvikmynda- og sjónvarpsframleiðsluverkefni hér á landi hafi vakið áhuga
erlendra aðila og tugir erlendra verkefna hafi verið unnin hér á landi
undanfarin ár. Þannig hefur byggst
upp þekking og reynsla í kvikmyndaiðnaði á Íslandi sem hefur skilað sér í
auknum gæðum og aukinni eftirspurn
eftir íslensku efni.”

Farið bærilega vel af stað
ÓDÝR
Margskipt gleraugu N
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

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

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

ú eru liðnir rúmlega tveir
mánuðir frá því að flokkun úrgangs við heimili á
Suðurnesjum hófst. Flokkunin hefur
farið bærilega vel á stað og var flokkað efni um 23% af heildarinnvigtuðu
úrgangsmagni frá heimilum í nóvember. Samskipti við íbúa hafa verið mjög mikil og góð undanfarið og

ýmsar breytingar verið gerðar á
fjölda og tegund endurvinnsluíláta. Einnig hafa borist margar
fyrirspurnir og óskir um leiðbeiningar og hefur íbúum verið vel sinnt vegna slíkra óska.
Einstaka kvartanir hafa borist
svo sem vegna sorphirðu, breytinga
á tíðni sorphirðu o.fl. og hefur sam-

vinna við íbúa og sorphirðuverktakann verið
góð í slíkum tilfellum,segir í síðustu
fundargerð stjórnar
Kölku.

Fjármálin hafa tekið
miklum stakkaskiptum
R
eykjanesbær mun að öllum
líkindum ná undir lögboðið
150% skuldaviðmið fyrr en
upphaflega aðlögunaráætlun gerði ráð
fyrir, að því er fram kom í máli Kjartans Más Kjartanssonar bæjarstjóra á
fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar
sem lauk nú undir kvöld. Kemur þar
margt til, m.a. skilvirk fjárhagsstjórn,
aðhald í rekstri, hagstæð ytri skilyrði,
auknar tekjur og breyttar reglur um
útreikning skuldaviðmiðs.
Fjárhagsáætlun
Reykjanesbæjar
2019 og þriggja ára áætlun fyrir árin
2020-2022 voru samþykktar 10-0 á
fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar
sem hófs síðdegis. Fjármál sveitarfélagsins hafa tekið miklum stakkaskiptum á síðustu misserum.

Helstu áherslur nokkurra
málaflokka 2019:

n Stærsta verkefnið á Fræðslusviði
er bygging fyrsta áfanga nýs skóla í
Innri Njarðvík. Framkvæmdir hefjast nú í desember og kennsla haustið
2019. Auk þess verður talsvert um
framkvæmdir við stækkun grunn- og
leikskóla á tímabilinu vegna fjölgunar
íbúa.
n Áfram verður aukið við stuðning
við stækkandi hóp barna sem hafa ís-

lensku sem annað tungumál.
n Áhersla verður lögð á að bæta aðstöðu og fjölga úrræðum til að mæta
margbreytilegum þörfum barna og
verður Öspin, sérhæft námsúrræði
fyrir börn, stækkuð.
n Áfram verður unnið að því að efla
gæði í frístundaheimilum og skoða
mögulega samþættingu frístunda- og
íþróttastarfs ásamt aukinni þjónustu
utan starfstíma skóla.
n Áfram verður unnið að því að
hvetja til aukinnar þátttöku barna og
ungmenna í íþrótta- og tómstundastarfi með sérstaka áherslu á börn
af erlendum uppruna í samstarfi
við Velferðarsvið. Unnið verður að
heildarstefnumörkun í íþróttum og
tómstundum í Reykjanesbæ. Þá verður unnið að undirbúningi við nýjan
gervigrasvöll í sveitarfélaginu.
Innan Velferðarsviðs er gert ráð
fyrir að hafin verði vinna við hönnun
og undirbúning nýs hjúkrunarheimilis
í samvinnu við heilbrigðisráðuneytið.
Auk þess verður lögð áhersla innleiðingu nýrra laga og lagabreytinga
í velferðarþjónustu með áherslu á
snemmtæka íhlutun og eflingu fagmenntunar og starfsþróunar á sviðinu.
Einnig verður lögð áhersla á að efla og

styðja við fjölmenningarsamfélagið
Reykjanesbæ og stefnt að því að taka
í notkun nýtt sértækt búsetuúrræði
fyrir fatlaða og húsnæðislausnir fyrir
jaðarhópa.
Umhverfissvið mun leggja áherslu
á viðhald gatna og fasteigna auk þess
sem gert er ráð fyrir verulegum fjármunum til viðhalds og uppbyggingu
fráveitukerfis sveitarfélagsins. Umhverfissvið verður áfram opið fyrir
áhugaverðum verkefnum í samtarfi
við íbúa.
Í menningarmálum verður Ljósanótt haldin í 20. sinn á árinu og verður
tímamótanna minnst með margvíslegum hætti. Aðrar hátíðir og sýningahald verða á sínum stað auk þess sem
Reykjanesbæjar
menningarstefna
verður endurskoðuð.
Rafræn stjórnsýsla, með áherslu á
bætt upplýsingastreymi og innri vef
starfsmanna, verður ofarlega á lista
auk þess sem lokið verður við jafnlaunavottun eins og lög og reglur gera
ráð fyrir.
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KRISTÍN MARÍA RÁÐIN
TIL GRINDAVÍKURBÆJAR

Suðurnesjabær
frá 1.janúar 2019

F

rá og með 1. janúar 2019 mun
sameinað sveitarfélag Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins
Garðs bera nafnið Suðurnesjabær.
Sameining sveitarfélaganna tók
gildi 10. júní 2018. Í íbúakosningu
meðal íbúanna í nóvember sl. hlaut
nafnið Suðurnesjabær afgerandi fylgi
75% þeirra sem þátt tóku. Bæjarstjórn samþykkti nafnið, Samgöngu-og sveitarstjórnarráðuneytið staðfesti
það nú fyrir jólin og hefur reglugerð
um breytingar á samþykkt um stjórn
Suðurnesjabæjar verið birt í Stjórnartíðindum, þar sem staðfest er að
sveitarfélagið heiti Suðurnesjabær frá
og með 1. janúar 2019.
Suðurnesjabær óskar íbúum sínum
og landsmönnum farsældar á nýju ári.
Með áramótakveðju,
Magnús Stefánsson
Bæjarstjóri.

NÝ KYNSLÓ

K

ristín María Birgisdóttir
hefur verið ráðin upplýsinga- og markaðsfulltrúi
Grindavíkurbæjar. Um nýtt starf
er að ræða en upplýsingamálum
bæjarins sinnti áður Siggeir Ævarsson. Með nýju starfi er markaðs- og ferðaþjónustumálum gefið
aukið vægi. Kristín María hefur
starfað sem kennari við Grunnskóla Grindavíkur í 10 ár. Hún
var auk þess bæjarfulltrúi frá árinu 2010 fram að síðustu sveitarstjórnarkosningum. Kristín María
sat í stjórn Kvikunnar, auðlindaog menningarhúsi Grindavíkur í
6 ár. Þá var hún m.a. varamaður
í umhverfis- og ferðamálanefnd
bæjarins í 4 ár. Hún hefur verið
stjórnarformaður Miðstöðar símenntunar á Suðurnesjum í 5 ár
og situr einnig í skólanefnd Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Samhliða
háskólanámi sínu starfaði Kristín
María sem fréttamaður, bæði á
RÚV og Stöð 2.
Kristín María stundaði nám við
Háskóla Íslands og lauk þaðan BA
prófi í stjórnmálafræði. Þá er hún
með kennsluréttindi í grunn- og

Íþróttmaður ársins í Vogum var Adam
Árni Róbertson Knattspyrnumaður
Tilnefningar:
framhaldsskóla frá Háskólanum á
Akureyri. Kristín María lýkur MS
prófi í mannauðsstjórnun frá Háskóla Íslands í vor en undanfarin
misseri hefur hún unnið að lokaverkefninu. (Heimasíða Grindavíkur)

Adam Árni Róbertsson er 19 ára og
leikur knattspyrnu með meistaraflokki
Keflavíkur, í sumar lék Adam 15 af 22
leikjum Keflavíkur í efstu deild. Adam
er metnaðargjarn og stefnir langt í
greininni. Adam var valinn í U-21 úrtaksæfingar leikmanna hjá íslenskum
félögum fyrr á þessu ári.
Jón Gestur Birgirsson er 17 ára og
leikur knattspyrnu með Njarðvík.
Viðir Þór Magnússon er hlaupari.
Víðir keppti í yfir 30 hlaupum á árinu
og hafnaði nær alltaf á vellaunapallinum, hann lenti m.a. í 2.sæt í Línuhlaupi Þróttar.

Ð

Hvatningarverðlaun voru:
Leó Austmann Baldursson - Sundmaður
Dagbjört Kristinsdóttir - Dansari
Sara Líf Kristinsdóttir - Knattspyrna
Skólahreystiliðið eins og það leggur sig þar sem allt liðið hefur lagt sig
mikið fram að keppa fyrir hönd Stóruvogaskóla og Sveitafélagsins. Liðið var
aðeins 3. Sek frá því að komast í úrslitin.
Adrian Krawczuk - Alexander
Scott Kristinsson - Elísabet Freyja
Ólafsdóttir - Eva Lilja Bjarnadóttir Hákon Snær Þórisson - Hekla Sól Víðisdóttir - Róbert Andri Drzymkowski
Telma Mist Oddsdóttir (Heimasíða Voga)

skotbómulyftara
HANNAÐUR TIL AÐ

VINNA VERKIN
AG línan frá Manitou býður
meðal annars upp á nýtt
ökumannshús með góðu
aðgengi og útsýni.

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag
til lands og sveita
PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

ÁLAGNINGARHLUTFALL FASTEIGNASKATTS AF ÍBÚÐARHÚSNÆÐI LÆKKAR UM ÁRAMÓTIN

N

ý gjaldskrá tekur gildi hjá
Reykjanesbæ um áramótin.
Gjaldskrá 2019 var samþykkt
í bæjarráð 29. nóvember og staðfest af
bæjarstjórn 4. desember síðastliðinn.
Álagningarhlutfall fasteignaskatts af
íbúðarhúsnæði (A-flokkur) lækkar
úr 0,46 í 0,36 % af fasteignamati. Aðgangseyrir í Rokksafn Íslands og Duus
Safnahús lækka á bilinu 25% til 33,3%.
Engin hækkun verður á almenningssamgöngum og útsvarsprósenta helst
einnig óbreytt, 14,52% skv. aðlögunaráætlun. Lítilsháttar hækkun verður
á flestum gjaldaliðum í takt við almennar vísitöluhækkanir.
Flestar hækkanir á þjónustugjöldum eru kringum 3%. Hækkunin á
tímagjöldum leikskóla nemur 3% sem
og hækkanir á máltíðum. Mánaðargjald, síðdegishressing og tímagjald
frístundaheimila hækkar einnig sem
nemur 3% og áskrift skólamáltíða
hækkar um 3,38%. Þjónustukort í
félagsstarf aldraða hækkar um rétt
rúm 3% og einnig verða hækkanir á tómstundagjaldi um 3%. Þá
hækka viðmiðunartekjur vegna afsláttar á fasteignaskatti til tekjulágra
elli- og örorkulífeyrisþega. Árgjald
bókasafnskorts hækkar um 2,7% en

aðgangseyrir í Rokksafn Íslands lækkar úr kr. 2.000 í kr. 1.500 og Duus
Safnahúsa úr kr. 1.500 í kr. 1.000. Þá
lækkar gjald menningarkorts, sem
gildir í söfnunum þremur, úr kr. 3.500
í kr. 3.000.
Hækkanir
hjá
Tónlistarskóla
Reykjanesbæjar (TR) eru að jafnaði um 6%. Afslættir til systkina eru
óbreyttir. Ástæða hækkana er að
kannað var og borin saman skólagjöld
þriggja sambærilegra tónlistarskóla
(á Akureyri, í Garðabæ og í Hafnarfirði). Skólagjöld þessara skóla eru
mun hærri en skólagjöld Tónlistarskóla Reykjanesbæjar og er meðaltalið
hærra sem nemur um 14,67% fyrir
hljóðfæranám á grunnstigi en á því
námsstigi eru flestir nemendur í tónlistarskólum landsins. Um árabil var
miðað við að skólinn væri ekki með
lægri skólagjöld en sambærilegir skólar en sem nemur 7 til 8%. Ljóst er að
því hefur ekki verið haldið.
Ný þjónustugjöld koma inn í gjaldskrá ársins 2019. Leiðsögn í Duus
Safnahúsum á opnunartíma og utan
opnunartíma er nýr gjaldskrárliður,
einnig ljósritunarkostnaður vegna
beiðna um gögn, sem verður kr. 100
á blað.

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 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.
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FINNST ÞÉR ÞETTA Í LAGI?
Á góðum stundum tala stjórnmálamenn um að bæta þurfi ljör
þeirra eldri borgara,sem verst
eru settir.Félagsmálaráðherra
skipaði nefnd til að vinna til-

lögur til að leiðrétta kjör þeirra
eldri borgara sem minnst hafa.
Þrátt fyrir þá staðreynd að um
30% eldri borgara eru með
greiðslur undir framfærsluvið-

miðun er niðurstaðan sú að
greiðslur frá Tryggingastofnun
ríkisins hækka eingöngu um
3,6% um áramótin og það skal
gilda fyrir allt árið 2019.

Suðurnesjablaðið leitaði til þingmanna kjördæmisins og spurði
hvort þeim fyndist þetta í lagi.

RÍKISSTJÓRIN EKKI STAÐIÐ VIÐ FYRIRHEIT UM AÐ BÆTA KJÖR ELDRI BORGARA

Ó

umdeilt er að kjör þeirra
eldri borgara sem minnst
hafa milli handanna eru í
engu samræmi við almenn lífskjör í
landinu og að stór hópur þeirra dregur fram lífið undir fátæktarmörkum.
Þar eru
verst settir þeir sem
engar aðrar tekjur
hafa en ellilífeyri almannatrygginga.
Upphæðir lífeyrisins
hafa
jafnt
dregist
og þétt aftur úr
launum. Þró-

Birgir Þórarinsson

unin ætti að sjálfsögðu að vera í hina
áttina, að tekin væru myndarleg skref
í þá átt að hækka grunnupphæð ellilífeyris.

borgara. Kjör þeirra koma til með að
dragast enn frekar aftur úr almennum
lífskjörum og er það með öllu óásættanlegt.

Bætur ekki fylgt launaþróun

Atvinnutekjur eldri borgara
eiga ekki að skerða
lífeyristekjur

Í 69. grein laga um almannatryggingar segir að uppæðir lífeyris og bóta almannatrygginga skuli
breytast í samræmi við launaþróun.
Samanburður á þróun launavísitölu
og ellilífeyris sýnir, að frá 2010 hafa
launin hækkað 11,4% meira en ellilífeyririnn. Hann ætti samkvæmt því
að vera nú 266.800 kr. á mánuði í stað
239.500 kr, fyrir skatt. Það er mannréttindamál og lágmarkskrafa að lífeyrir haldi í við launa- og verðlagsþróun. Nýsamþykkt fjárlagafrumvarp
ríkisstjórnarinnar er mikil vonbrigði
þegar kemur að málefnum eldri

Þess má geta hér að ég flutti á Alþingi
í desember sl. breytingartillögu við
fjárlagafrumvarpið þess efnis að atvinnutekjur eldri borgarar skerði ekki
lífeyrisgreiðslur. Því miður var tillagan felld af ríkisstjórnarflokkunum,
Sjálfstæðisflokki, Framsóknarflokki
og Vinstri grænum.
Kannanir meðal eldra fólks hafa
sýnt að nær öllum eða 97% finnst
að auðvelda ætti þeim sem komnir
eru á lífeyrisaldur að vera virkir á atvinnumarkaði. Atvinnuþátttaka eldri

borgara færir þeim aukna virkni í
samfélaginu. Aukin virkni stuðlar að
vellíðan og lífsánægju og því virkara
sem eldra fólk er því meiri lífsgleði
upplifir það. Stjórnvöld verða að vera
meðvituð um þetta. Þau verða að
vera meðvituð um stöðu, væntingar
og viðhorf aldraða þegar kemur
að atvinnuþátttöku og jákvæðum
áhrifum hennar á líðan eldri borgara.
Rannsóknarsetur verslunarinnar
gerði rannsókn fyrir nokkrum árum
um áhrif þess á ríkissjóð ef atvinnuþáttaka eldri borgara yrði aukin og ef
aldurstengdar bætur yrðu ekki skertar þó að viðkomandi hefði launatekjur. Niðurstaðan var sú að ríkissjóður
mundi hagnast vegna aukinna skatttekna. Ef tekjutenging á bætur eldri
borgara yrði afnumin myndi það

hvetja þá til að koma í auknum mæli
aftur inn á vinnumarkaðinn. Skortur
er á vinnuafli hér á landi eins og í
verslun og þjónustu og hefur þurft
að flytja inn erlent vinnuafl í stórum
stíl. Mörgum þessara starfa gætu eldri
borgarar sinnt. Eldri borgarar eiga að
geta tekið þátt á vinnumarkaði eins og
hverjum og einum hentar án þess að
þurfa að taka á sig skerðingu á lífeyri.
Það bætir lífsgæði þeirra og er þjóðhagslega hagkvæmt. Þjóðin stendur
í þakkarskuld við eldri borgara, kynslóðina sem byggði upp þá velferð
sem við búum við í dag. Við eigum
að sýna eldri borgurum þá virðingu
sem þeir eiga skilið og tryggja þeim
mannsæmandi kjör.
Höfundur er þingmaður Miðflokksins í Suðurkjördæmi.

ÁHERSLA Á AÐ ENDUR- ÓVIÐUNANDI KJÖR
SKOÐA ALLT BÓTAKERFIÐ Í

A

f hálfu ríkisstjónarflokkanna
hefur verið lögð áhersla á að
endurskoða allt hið svokallaða bótakerfi eldri borgara frá grunni
í samvinnu við þá. Stjórnin hefur
setið í eitt ár og umrætt nefndarstarf
ekki leitt til nothæfra tillagna. Mun
þá þurfa meiri tíma og samstöðu á
báða bóga. Ekki satt? Það er augljóst að mínu mati að greina verður
ólíka hópa eldri borgara hvað tekjur og eignir varðar og haga úrbótum þannig að fólk á eftirlaunaaldri
með lágar og meðaltekjur fái ríflegar
kjarabætur og því meiri sem vandræði þess eru meiri. Tekjur þeirra
hópa eiga að duga fyrir útreiknaðri
framfæsluþörf - og þar skiptir auðvitað máli staða hvers og eins í lífeyrissjóðakerfinu. Enn eru margir í raun
með litlar sem engar tekjur úr þeim
sjóðum. Stórir hópar eldri borgara
kunna svo að vera með ágæt eða mjög
góð lífsskilyrði og þurfa litla sem
enga aðstoð en gætu vissulega átt rétt
á tiltekinni fjárhæð frá samfélaginu
fyrir að hafa staðið sína plikt. Í heild
þarf háar fjárhæðir til að leiðrétta
margra ára misgengi milli raunþarfa
innan sístækkandi hóps fólks yfir
65-67 ára og framlaga hins opinbera.
Þær eru ekki fundnar fram á fyrsta

ári nýrrar ríkisstjórnar og ekki heldur
án samstöðu innan hópsins um skiptingu milli ólíkra tekjugeira. Hækkun
greiðslna frá TR 2019 endurspeglar
ekki þann vilja stjónarflokkanna að
endurskoða bótakefið; aðeins fyrsta
litla skrefið. Frítekjumark vinnulauna
hefur hækkað, komugjöld í heilbrigðiskerfinu verið aflögð og tannlækningar enn frekar niðurgreiddar; allt
frekari skref.
Ari Trausti Guðmundsson
þingmaður Vinstri grænna

sland er ríkt land og hér á að
vera best í heimi að lifa, eldast
og eiga gott ævikvöld. Staðan
er hins vegar því miður sú að þetta
er alls ekki hægt fullyrða um alla þá
sem eldri eru hér á landi. Og ekkert bendir til þess að staðan lagist á
þessu kjörtímabili. Við í Samfylkingunni munum þó halda áfram að
leggja fram tillögur þess efnis eins og
við höfum gert undanfarin ár, þó þær
verði jafn harðan felldar af stjórnarmeirihlutanum eins og dæmin
sanna. Við munum jafnframt styðja
allar tillögur ríkisstjórnarinnar um
að bæta kjör eldri borgara verði þær
lagðar fram.
Allt of margir eldri borgarar lifa
á lagmarkslífeyri sem er í dag um
310 þúsund krónur á mánuði, fyrir skatt. Það þarf að bæta kjör eldri
borgara og við eigum að byrja á því
að bæta kjör þeirra sem verst eru
settir og þurfa að treysta á greiðslur
frá Tryggingastofnun ríkisins.

ungar. Hann hefur áhrif á öll réttindi
sem þær ávinna sér á vinnumarkaði. Konur fá lægri orlofgreiðslur
en karlar og lægri lífeyri. Þannig eru
konur líklegri til að búa við fátækt á
efri árum.

Fátækar konur

Við erum rík þjóð og ef við hefðum manndóm í okkur til að skipta
þjóðarkökunni með réttlátari hætti
þá gætum við auðveldlega bætt
kjör eldri borgara og hækkað lágmarksgreiðslur framvegis í takti við
aðrar launahækkanir í landinu. Það
er engin reisn yfir þjóð sem heldur

Þó að í þessum hópi séu eldri borgarar af báðum kynjum og vandamálið jafn slæmt þegar litið er á hvern
einstakling fyrir sig, þá er ekki hægt
að horfa fram hjá því að kynbundinn launamunur hefur ekki aðeins
áhrif á laun kvenna þegar að þær eru

Fleiri og færari

Gert er ráð fyrir að á næstu 25
árum muni hlutfall Íslendinga 67
ára og eldri hækka um helming,
fjöldi þeirra nærri tvöfaldast og þeir
verði um 80.000 talsins árið 2040.
Fólk sem hefur náð 67 ára aldri er
margt vel á sig komið, lifir lengur
og er með fjölbreyttari starfsreynslu
og menntun en nokkru sinni áður.
Þessi hópur vill hafa sem mest áhrif
á eigin aðstæður. Hafa val eins
lengi og kostur er um atvinnuþátttöku, viðbótarmenntun, hreyfingu
og innihaldsríkar tómstundir. Og
stjórnvöld eiga að gera þeim það
kleift.

Líf með reisn

eldri borgurum og öryrkjum reyndar líka, á allra verstu kjörunum, neðan við fátækramörk.
Það er ansi kaldur veruleiki
margra kvenna og karla sem nú eru
komnar á efri ár að þurfa að horfa
fram á að lifa við fátækt síðustu
æviárin. Þessu viljum við í Samfylkingunni breyta með mannsæmandi
eftirlaunum og sveigjanlegri starfslokum þannig að fólk geti lifað með
reisn ævina út.
Oddný G. Harðardóttir,
þingmaður Samfylkingarinnar í
Suðurkjördæmi

Svara næst Fleiri þingmenn Suðurkjördæmis svara í næsta blaði.

Jólin
kvödd

Þ

að var góð
stemning
í
My l lub a k kaskóla á Þrettándanum.
Fjöldi bæjarbúa mætti
til að útbúa luktir og svo
voru jólin kvödd með
myndarlegri dagskrá.

Sjö sækja um HSS

S

jö umsækjendur eru um embætti forstjóra Heilbrigðisstofn
unar Suðurnesja sem auglýst
var laust til umsóknar í nóvember,
en heil
brigðisráðherra mun skipa
í embættið að und
an
gengnu mati
hæfnisnefndar á umsækjendum.
Umsækjendur eru þau Ástríður
Sigþórsdóttir heilbrigðisritari, Bald
ur Þórir Guðmunds
son viðskipta

fræðingur, Guðný Birna Guðmund
stóttir, hjúkrunarfræðingur með
MPA í opinberri stjórnsýslu, Gunnar
Alexander Ólafsson, hagfræðing
ur og stjórnmálafræðingur, Markús
Ingólfur Eiríksson, doktor í endur
skoðun, Ólafur Þór Ólafsson, stjórn
mála
fræðing
ur með MPA í op
in
berri stjórnsýslu og Sigurður Hjörtur
Kristjánsson læknir.
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Fjölmenni við
áramótabrennu

Þ

að var vel mætt í Garðinn á
gamlárskvöld til að fylgjast með
áramótabrennunni. Það logaði
vel í glæsilegum bálkesti. Stórglæsileg
flugeldasýning gladdi viðstadda,en sýningin var í boði Suðurnesjabæjar. Björgunarsveitin í Garði hafði veg og vanda af
brennunni og sýningunni.

Samgöngur,heilbrigðisþjónusta,
fólksfjölgun og blómlegt atvinnulíf
Ágætu Suðurnesjamenn!

É

g hef notið þeirra forréttinda
undanfarið að sitja á Alþingi
sem varaþingmaður Silju
Daggar Gunnarsdóttur. Á þeim tíma
hefur mér gefist kostur á að kynnast
betur málefnum Suðurnesja og þeim
áskorunum sem þar eru að finna.
Ég er búsett á hinum enda kjördæmisins á Höfn í Hornafirði og horfi

því yfir til ykkar út talsverði fjarlægð.
Það fyrsta sem kemur upp í huga
minn þegar ég hugsa um Suðurnesin
eru samgöngur, heilbrigðisþjónusta,
fólksfjölgun og blómlegt atvinnulíf.
Það kom mér ánægjulega á óvart
hve mörg fyrirtæki og hve mikill fjöldi starfsmanna starfar á og
við Keflavíkurflugvöll og umfang
starfseminnar. Áframhaldandi uppbygging og vöxtur þar, er verkefni
sem við þurfum öll að vera meðvituð
um og vinna að í sameiningu. Ferðaþjónustan er orðin undirstöðuatvinnugrein í landinu og lífæðin liggur
í gegnum Suðurnesin.
Það er mikilvægt að við náum að
vinna í sameiningu að góðri lausn
til þess að auka fjármagn inn í samgöngumálin svo flýta megi löngu
nauðsynlegum og aðkallandi samgöngubótum og tryggja öryggi þess
mikla fjölda vegfarenda sem fer til og
frá Suðurnejsum á hverjum degi. Nú
á fyrstu mánuðum ársins verður samgönguáætlun og fjármögnun samgöngumála til umræðu og afgreiðslu
í þinginu og er mikilvægt að við
horfum til nýrra leiða í fjármögnun,
þar sem verkefnin sem við stöndum frammi fyrir víða á landinu eru
óyfirstíganleg með því fjármagni
sem við höfum til málaflokksins í
dag!

Málefni
Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja eru mér einnig hugleikin. Það er ljóst að þörf er á að skoða
fjármögnunina frá grunni þar sem
fjármagn fylgir ekki þeirri fólksfjölgun sem verið hefur á svæðinu og þeim
fjölda ferðamanna sem einnig nýta sér
þjónustuna. Skilgreina þarf þá þjónustu sem á að vera til staðar og tryggja
fjármögnun í takt við samfélagið.
Framundan eru verkefni sem
tengjast kjarasamningum og hafa húsnæðismálin verið mikið í umræðunni
í tengslum við þá. Unnið er að því að
finna lausnir til aukins framboðs af
húsnæði m.a. í gengum Íbúðalánasjóð og stuðning til fyrstu kaupa ungs
fólks. Það skiptir miklu máli að auka
framboð húsnæðis og ná leiguverði
niður til að tryggja bætt lífskjör.
Það hefur verið gaman að upplifa og kynnast því hve mikill kraftur
og orka býr í fólkinu á svæðinu og
ég hlakka til þess að fá að vinna með
ykkur áfram að framgangi Suðurnesja,
Suðurlands og landsins í heild.
Ég þakka samstarfið á nýliðnu ári
og megi árið 2019 færa okkur öllum
árangur, gæfu og gleði í leik og starfi!

Aukin kjarabót til
tekjulágra elli- og
örorkulífeyrisþega

V

eruleg hækkun á viðmiðunartekjum vegna afsláttar elli- og örorkulífeyrisþega á fasteignagjöldum.
Grindavíkurbær hefur hækkað
viðmiðunartekjur næsta árs hjá eldri
borgurum og öryrkjum um allt að
34% frá því sem í gildi hefur verið á
árinu 2018. Þetta þýðir að fleiri falla
undir þann hóp sem fær afslátt sem
veittur er til eldri borgara af fast-

Ásgerður K. Gylfadóttir
Varaþingmaður Framsóknarflokksins í Suðurkjördæmi.

eignaskatti og fráveitugjaldi. Í byrjun
desember sendi Félag eldri borgara
á Suðurnesjum áskorun til sveitarstjórna á Suðurnesjum um að hækka
viðmiðunartekjur hjá eldri borgurum þegar afsláttur væri reiknaður.
Búið var að taka ákvörðun um þessa
hækkun, sem er kjarabót, í fjárhagsáætlunarvinnunni sem fram fór í
október og nóvember.

Jólahús Suðurnesjabæjar
var valið Valbraut 2 í Garði

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
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Tómast sæmdur
riddarakrossi Tómas

Knútsson stofnandi Bláa
hersins var um áramótin
sæmdur riddarakrossin
hinnar íslensku fálaorðu
við hátíðlega athöfn á
Bessastöðum. Orðuna
fær Tómas fyrir framlag
sitt á vettvangi umhverfismála.
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FASTEIGNASKATTUR
ÍBÚÐARHÚSNÆÐIS LÆKKAR

F

yrir liggur tillaga um gjaldskrá
sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðis fyrir árið 2019. Samþykkt hefur verið að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt, eða 14,52%.
Álagningarhlutfall fasteignaskatts á
íbúðarhúsnæði verði lækkað úr 0,4%
í 0,33%, álagningarhlutfall vegna
opinberra bygginga verði 1,32% og
vegna atvinnuhúsnæðis 1,65%. Almenn þjónustugjaldskrá og gjaldskrá
Hafnarsjóðs eru uppfærðar um 4%
frá 2018. Bókun bæjarstjórnar við afgreiðslu fjárhagsáætlunar:
Fjárhagsáætlun sameinaðs sveitarfélags Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs fyrir árin 2019-2022 er
nú til annarrar umræðu og afgreiðslu
í bæjarstjórn. Þetta er fyrsta fjárhagsáætlun sem unnin er fyrir hið nýja
sameinaða sveitarfélag sem mun innan tíðar fá heitið Suðurnesjabær. Að
þessu sinni fer vinnsla fjárhagsáætlunar fram við óvenjulegar aðstæður þar
sem sameining sveitarfélaganna tók
gildi fyrir rúmum 6 mánuðum og ekki
hefur verið eðlilegt svigrúm til þess að

vinna að áætlunargerðinni með venjubundnum hætti. Fjárhagsáætlun verður nánar yfirfarin á nýju ári, einnig
mun bæjarstjórn taka ákvarðanir um
einstakar fjárfestingar í byrjun árs
2019. Fjárhagur og rekstur sveitarfélagsins stendur á traustum grunni og
hefur mikla möguleika til framtíðar
til að eflast enn frekar með aukinni
þjónustu við íbúana og samfélagið í
heild. Bæjarstjórn þakkar bæjarstjóra
og starfsfólki sveitarfélagsins fyrir vel
unnið verk, við óvenjulegar aðstæður,
við að vinna fjárhagsáætlun sveitarfélagsins. Fjárhagsáætlun 2019-2022,
ásamt gjaldskrám samþykkt samhljóða.

Er hlutleysis gætt?

Á

fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 13.des.s.l. var bókað.“Ásbjörn Jónsson sviðsstjóri stjórnsýslusviðs mætti á
fundinn. Minnisblað frá Elvari Erni
Unnsteinssyni lögmanni lagt fram.
Bæjarráð óskar eftir því að leitað verði svara hjá Skipulagsstofnun
hvers vegna lögfræðingar hagsmunaaðila í málinu þ.e. Stakksbergs fengu
afhentar spurningar frá Reykjanesbæ
er lúta að deiliskipulagsbreytingum í

Helguvík og heimild til þess að skila
inn athugasemdum áður en stofnunin
svaraði Reykjanesbæ.
1. Eru þetta alvanaleg vinnubrögð
Skipulagsstofnunar?
2. Telur Skipulagsstofnun að með
þessu sé verið að gæta hlutleysis?
3. Á hvaða lagagrundvelli tók
Skipulagsstofnun ákvörðun um að
afhenda Stakksbergi spurningar
Reykjanesbæjar?“

Hermann og Magnús í
Öldungaráð Suðurnesja

B

æjarráð Garðs og Sandgerðis áréttar að á 2. fundi bæjarstjórnar þann 4. júlí 2018
voru Hermann Jónsson og Magnús S.
Magnússon skipaðir fulltrúar sveitarfélagsins í Öldungaráði Suðurnesja
og Hólmfríður Skarphéðinsdóttir
og Pálmi S. Guðmundsson til vara.

Bæjarráð telur hins vegar ekki rétt
að félagsmálastjóri sveitarfélagsins sé
formlega skipaður í ráðið þó honum
sé frjálst að funda með ráðinu eins
og svigrúm gefst. Að öðru leyti tekur
bæjarráð ekki afstöðu til nýrra samþykkta Öldungaráðs Suðurnesja.

Vonbrigði með
almenningssamgöngur
Á

fundi bæjarráðs
Garðs
og Sandgeðis var lagður
fram tölvupóstur frá framkvæmdastjóra SSS dags. 4. desember,
ásamt bréfi frá SSS til Vegagerðarinnar dags. 3. desember. Þar kemur m.a.
fram að samningur SSS við Vegagerðina um almenningssamgöngur
renni út um áramót. Ekki hafi náðst
samningar um að SSS haldi áfram
að halda utan um reksturinn, þannig
að frá 1. janúar 2019 taki Vegagerðin
yfir rekstur almenningssamgangna.
Jafnframt kemur fram að SSS geri þá
kröfu að almenningssamgöngur verði
ekki verri en verið hefur frá því SSS
tók að sér þann rekstur. Bæjarráð lýsir

vonbrigðum með þá stöðu sem upp er
komin varðandi rekstur almenningssamgangna á Suðurnesjum. Jafnframt
lýsir bæjarráð vonbrigðum með þá
staðreynd að ríkisvaldið sé ekki tilbúið til þess að koma til móts við eðlilegar kröfur Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum sem voru til þess fallnar
að leysa málið.
Bæjarráð tekur undir kröfur Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum
fyrir hönd íbúa á svæðinu að almenningssamgöngur verði ekki verri en
verið hefur frá því Sambandið tók við
verkefninu frá ríkinu með sérstökum
samningi.

Gleðilegt nýtt ár
og þökkum samfylgdina
á liðnu ári

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Suðurnesjabær

Grindavíkurhöfn
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Framfærslustyrkjum Samþykkt
með átta
fækkar í nóvember

Á

Stjórn Forritara framtíðarinnar. Frá vinstri: Sigfríður Sigurðardóttir formað-

ur, Elsa Ágústsdóttir, Arnheiður Guðmundsdóttir, Friðrik G. Guðnason og Bjarki
Snær Bragason.

ANDVIRÐI NÆRRI 45 MILLJÓNA
ÚTHLUTAÐ FRÁ STOFNUN SJÓÐSINS
— Forritarar framtíðarinnar styrkja skóla um sem
nemur 8,5 milljónum króna

F

rá stofnun sjóðsins Forritara
framtíðarinnar árið 2014 hefur
styrkjum fyrir hátt í 45 milljónir króna verið úthlutað til skóla
landsins. Tilgangur sjóðsins er að
efla forritunar- og tæknimenntun í
grunn- og framhaldsskólum landsins,
en aðalfundur hans fór fram 17. þessa
mánaðar.
„Markmið sjóðsins er að stuðla
að aukinni fræðslu og áhuga meðal barna og unglinga á forritun og
tækni, að tækjavæða skólana, auka
þjálfun og endurmenntun kennara
og að forritun verði hluti af námskrá
grunn- og framhaldsskóla. Við sjáum
þegar árangur af stuðningi sjóðsins
og merkjum áhuga skólanna á að gera
enn betur. Þekking tengd tækni- og
forritun er gríðarlega mikilvæg samfélagi nútímans og við erum stolt af því
að geta stutt skólana í efla þá þekkingu
sem byggt verður á til framtíðar,“ segir Sigfríður Sigurðardóttir, formaður
stjórnar Forritara framtíðarinnar.
Stjórn sjóðsins var endurkjörin á aðalfundi hans, en í henni sitja

Arnheiður Guðmundsdóttir framkvæmdastjóri Ský og UTmessunnar,
Bjarki Snær Bragason deildarstjóri
hugbúnaðardeildar hjá Össuri, Elsa
Ágústsdóttir markaðsstjóri RB, Friðrik Guðjón Guðnason forstöðumaður
hjá Landsbankanum og Sigfríður Sigurðardóttir skrifstofustjóri CCP.
Fram kom á aðalfundinum að á
þessu ári hafi alls 28 skólar fengið
úthlutað styrkjum, samtals að virði
8.550.000 króna, þar af 70 tölvum að
andvirði ríflega 4,5 milljóna króna.
Næsta úthlutun sjóðsins fer fram í maí
2019.

Um Forritara framtíðarinnar

Sjóðurinn Forritarar framtíðarinnar
er samfélagsverkefni sem hefur það
hlutverk að efla forritunar- og tæknimenntun í grunn- og framhaldsskólum landsins. Hollvinir sjóðsins eru
RB, Íslandsbanki, Landsbankinn,
CCP, Icelandair, Össur, KOM ráðgjöf,
Webmo design og Mennta- og menningarmála-ráðuneytið.

fundi
Velferðarráðs
Reykjanesbæjar voru lagðar
fram upplýsingar um framfærslustyrki.
Í október 2018 voru 83 einstaklingar sem fengu greiddan framfærslustyrk frá Reykjanesbæ, alls
var greitt kr. 10.099.091,-. Í sama
mánuði 2017 voru 75 einstaklingar
sem fengu greiddan framfærslustyrk
kr. 8.834.358,-.
Það var fjölgun um 5 einstaklinga milli september og október.
Við nánari greiningu kemur í ljós að
14 einstaklingar endurnýjuðu ekki
umsókn sína í október, 19 umsóknir
samþykktar á móti.
Af þeim 83 einstaklingum sem
fengu greiddan framfærslustyrk í
október voru 44 konur og 39 karlmenn og voru 22 einstaklingar

skráðir með börn á framfæri, alls 40
börn.
Í nóvember 2018 voru 77
einstaklingar sem fengu greiddan
framfærslustyrk frá Reykjanesbæ,
alls var greitt kr. 8.857.489,-. Í sama
mánuði 2017 voru 75 einstaklingar
sem fengu greiddan framfærslustyrk
kr. 9.989.605,-.
Það var fækkun um 6 einstaklinga milli október og nóvember.
Við nánari greiningu kemur í ljós að
17 einstaklingar endurnýjuðu ekki
umsókn sína í október, 11 umsóknir
samþykktar á móti.
Af þeim 77 einstaklingum sem
fengu greiddan framfærslustyrk í
október voru 41 kona og 36 karlmenn og voru 20 einstaklingar
skráðir með börn á framfæri, alls 38
börn.

Ákveðið að ljúka ritun sögu Keflavíkur

B

æjarfulltrúar, ritari og bæjarstjóri á 1200. fundi bæjarráðs. Frá vinstri, Jóhann
Friðrik Friðriks…
Bæjarfulltrúar, ritari og bæjarstjóri á 1200. fundi bæjarráðs. Frá
vinstri, Jóhann Friðrik Friðriksson,
Guðbrandur Einarsson, Hrefna
Gunnarsdóttir ritari, Friðjón Einarsson formaður, Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri, Gunnar Þórarinsson
og Baldur Guðmundsson varamaður Margrétar Sanders.
Tímamótafundur var í bæjarráði
3.janúar 2019 þegar 1200. fundurinn
fór fram. Tímamótanna var meðal
annars fagnað með þeirri ákvörðun
að semja um lok á skráningu sögu

Keflavíkur. Keflavíkurkaupstaður á
70 ára afmæli á árinu og Reykjanesbær 25 ára afmæli.
Saga Keflavíkur er til í þremur
bindum og lýkur árið 1949 þegar
Keflavík fékk kaupstaðaréttindi.
Bjarni Guðmarsson skráði. Með
skráningu fjórða og síðasta bindis verður síðustu 45 árum í sögu
1949-1994
Keflavíkurkaupstaðar
gerð skil. Reykjanesbæ varð til við
sameiningu Keflavíkur, Njarðvíkur
og Hafna 11. júní 1994 og fagnar því
25 ára afmæli á árinu.
Sögu
annarra
bæjarhluta
Reykjanesbæjar, Hafna og Njarðvíkur, er lokið.

gegn einu

Á

tólfta fundi bæjarráðs var
samþykkt að fara í framkvæmdir við stækkun
Gefnarborgar
en samkvæmt
kostnaðaráætlun
er
byggingark o s t n a ð ur
áætlaður
kr.118.145.501.
Í fjárhagsáætlun
2018 er fjárheimild til verksins
að fjárhæð kr. 50.000.000 en um
fjárheimild umfram þá fjárhæð er
vísað til vinnslu fjárhagsáætlunar
sveitarfélagsins 2019-2022.
Samþykkt með átta atkvæðum
gegn einu atkvæði B lista. Fulltrúi B lista lagði fram eftirfrandi
bókun: Sú ákvörðun meirihluta
bæjarstjórnar um stækkun á leikskólanum í Garðinum upp á 120
milljónir er ekki framkvæmd sem
leysir vandamál margra foreldra
um von á auknu leikskólarými.
Þessi framkvæmd upp á 120 milljónir leysir ekki vandamál foreldra
sem þurfa að fara á vinnumarkaðinn eftir fæðingarorlof. Flest framboð töluðu um ungbarnaleikskóla
fyrir seinustu kosningar, þessi
framkvæmd eykur ekki rými fyrir
börn yngri en 18 mánaða. Hugsum um framtíðina og byggjum
leikskóla sem nýtist báðum bæjarkjörnum.
Bókun meirihluta: Meirihluti
vill benda á að vinna við að setja
á stofn ungbarnaleikskóla er þegar
hafin, sbr. ákvörðun bæjarráðs á
þriðja fundi ráðsins 25. júlí 2018.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Flutningaþjónusta

milli Suðurnesja og
höfuðborgarsvæðis

Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Tvisvar
á dag!

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook
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BÆJARSTJÓRN REYKJANESBÆJAR FORDÆMIR
SKILNINGSLEYSI RÁÐAMANNA ÞJÓÐARINNAR

B

æjarstjórn Reykjanesbæjar
sendi á síðasta bæjarstjórnarfundi ársins frá sér bókun
varðandi málefni Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja.
Í bókuninni, sem Jóhann Friðrik Friðriksson forseti bæjarstjórnar birti kemur fram að núverandi
fjárveitingar dugi ekki til rekstrar
og nauðsynlegrar endurnýjunar á
tækjum og húsnæði stofnunarinnar.
„Bæjarstjórn fordæmir skilningsleysi ráðamanna þjóðarinnar hvað
varðar málefni HSS og gerir kröfu til
að þetta verði leiðrétt, eins og fram
kemur í bókun. Bæjarstjórn hvetur þingmenn kjördæmisins sem og
þingheim allan til að styðja stjórnina
í þessari baráttu.
Hér er bókun bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar vegna Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja, sem samþykkt
var á fundi 18. desember 2019 í heild.
„Sú staða er nú uppi á HSS að
núverandi fjárveitingar duga ekki
til rekstrar og nauðsynlegrar endurnýjunar á tækjum og húsnæði stofnunarinnar.
Til þess að jafnvægi verði náð
þyrftu fjárveitingar til stofnunarinnar að aukast um 281 milljón króna á

árinu 2019 umfram það sem áætlað
er í fjárlagafrumvarpi 2019.
Auk þess má gera ráð fyrir að eigið fé verði neikvætt um 58 milljónir
króna í árslok.
Ljóst er að núverandi húsnæði
HSS og skipulag þess hefur sprengt
allt utan af sér, uppfyllir ekki kröfur
og hamlar möguleika HSS til að mæta
mikilli þörf fyrir aukna þjónustu.
Þjónustuþörf hefur aukist verulega
á undanförnum árum í samræmi við
fjölgun íbúa auk annarra veigamikilla þátta, svo sem fordæmalausrar
fjölgunar ferðamanna og stóraukinnar starfsemi á Keflavíkurflugvelli.
Þessi fjölgun íbúa er einstök fyrir
heilbrigðisumdæmin á landinu og
langt yfir öðrum svæðum.
Samkvæmt frumvarpi til fjárlaga
2019 fær HSS 2.850,8 milljónir króna

á árinu 2019. Áætluð raunhækkun
fjárveitinga frá 2016 til fjárlagafrumvarps 2019 er liðlega 7%. Til samanburðar þá fjölgar íbúum frá 2016 til
og með 2018 um 22% og á árinu 2019
stefnir í sambærilega fjölgun og verið
hefur.
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar fordæmir skilningsleysi ráðamanna
þjóðarinnar hvað varðar málefni
HSS og gerir kröfu til að þetta verði
leiðrétt.
Þrátt fyrir mikla samstöðu sveitarstjórna á Suðurnesjum í málefnum
HSS virðist það engu skipta þegar
kemur að ákvörðunartöku. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar vill því hvetja
þingmenn kjördæmisins sem og
þingheim allan til að styðja okkur í
þessari baráttu“.
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uðurnesjamenn
voru duglegir
að fagna nýju
ári með flugeldum
og blysum. Mú tala
margir um að banna
eigi flugelda á gamlðárskvöld. Mikið skelfing væri það undarlegt ef við gætum ekki
fagnað á þann hátt að
kveikja á blysum og
skjóta upp flugeldum.

ÓÚTHLUTAÐUR
KVÓTI TIL STAÐAR
Á

dagskrá bæjarstjórnar Voga
var byggðakvóti fiskveiðiársins 2018-2019
Svar Atvinnu- og nýsköpunarráðuneytisins við umsókn sveitarfélagsins um byggðakvóta fiskveiðiárið
2018 - 2019
Lagt fram erindi Atvinnu- og
nýsköpunarráðuneytisins
dags.
30.11.2018, þar sem fram kemur að
byggðakvóta verði ekki úthlutað til
sveitarfélagsins á yfirstandandi fisk-

veiðiári. Ráðuneytið bendir sveitarfélaginu hins vegar á að óúthlutaður
kvóti sé til staðar frá fyrri árum, alls
118 þorskígilidistonn, sem færa má á
milli ára. Bent er á að sveitarfélaginu
gefist kost á að sækja um sérreglur þar
að lútandi.
Erindið lagt fram. Bæjarráð samþykkir að sótt verði um sérreglur til
ráðuneytisins. Samþykkt samhljóða.
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TAKMARKAð MAGN
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332
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Ferskir vindar - Alþjóðleg listahátíð
Bæjarstjórn Garðs og Sandgerðis bókaði á fundi sínum.“Frá fimmta fundi Ferða-,
safna- og menningarráðs er lagt til að gengið verði til samstarfs við Listahátíð í
Reykjavík um afhendingu Eyrarrósarinnar í febrúar n.k. Ráðið leggur til að samstarf
við Ferska vinda verði tekið til skoðunar í byrjun næsta árs“.
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1. tölublað 3. árgangur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
mótorhjóla og snjósleðasætum.
Húsbílaklæðningar og öll almenn
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Glæsilegt
blað allra
Garðmanna

F

yrir jólin kom blaðið Skiphóll út og var dreift í öll hús í
garðinum. Skiphóll er blað allra
G arð m an n a
og er Þetta
41.árgangur
sem
blaðið
kemur
út.
Skiphóll
er
48 blaðsíður
og prentaður
á mög fínan
pappír.
Fjölbreytt
efni er í blaðinu. Má t.d. nefna Guð er í sjónum
líka. Mangi á Mel gekk frostaveturinn
mikla æarið 1881-1882 á ís frá Akranesi til Reykjavíkur. Síðast bóndinn
í Garðinum.Ég hafði oft siglt fram
hjá Garðinum.Viðtal við Jóhannes
S. Guðmundsson. „Vorum samstíga
frá Bernsku“ Minning: Bræðurnir
Magnús og Jónas frá Húsatóftum í
Garði.“Ég trúi á Guð og skammast
mín ekki fyrir það“. Magnús Þórarinsson,skipstjóri.“Ást og umhyggja er
meira virði en peningar.“ Viðtal við
Helgu Tryggvadóttur frá Bjarnastöðum.

Skiphóll er með fjölda
skemmtilegra mynda.

Það er mikið afrek að hafa haldið útgáfu Skiphóls í öll þessi ár. Skiphóll
geymir mjög merka sögu sveitarfélagsins í gegnum tíðina.

Gekk kjördæmið enda á milli

Ásmundur Friðriksson þingmaður
er mikill göngugarpur. Á síðasta ári
náði hann því markmiði sínu að ganga
kjördæmið á enda, allt frá Hornafirði
að Garðskaga. Kjördæmið er endanna
á milli 540 km. Svo þetta er gott framtak og til þess fallið að kynnast kjördæminu enn betur.
Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur copy.pdf

Meltu betur!
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