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Meðalaldur  
eða lífslíkur 

Ekki mikil  
yfirbygging 

Hvað verður 
um Kísilverið 

Það var ansi kuldalegt í lok janúar 
og byrjun febrúar á Garðskaga 
í Suðurnesjabæ. Reyndar kalt á 

landinu öllu,en smám saman styttist í 
vorið.

Vetrarríki í 
Suðurnesjabæ

Dýrabær – Smáralind – Kringlunni – Reykjanesbæ – Akranesi – Sími 511-2022 – www.dyrabaer.is

Bragðgott, hollt og næringarríkt 

fóður fyrir HUNDA og KETTI

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

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

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

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna
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Meðalaldur Íslendinga eða lífslíkur.
Skiptir máli fyrir lífeyrisþega.

Gefið er upp að meðalaldur íslenskra 
karlmanna sé 80,7 ár og að meðalaldur 
íslenskra kvenna sé 83,7 ár.Væntanlega er 

þessi niðurstaða notuð við ýmsa útreikninga t.d. 
þegar reiiknað er út hverjar greiðlsur eiga að vera 
til lífeyrisþega. Það skiptir því alla, sem komnir 
eru á þann aldur miklu máli að rétt sé farið með.

Einn athugull eldri borgara hér á 
Suðurnesjum,Björn Jóhannsson, fór í það á 
dögunum að skoða yfir nokkuð tímabil minningargreinar,sem birtust 
í Morgunblaðinu. Tilgangur hans var að finna út meðalaldur þeirra 
Íslendinga,sem minngarorð voru skrifuð um. Björn tók saman alls 250 
minningargreinar og þar kemur út að meðalaldur þeirra sem létust var 
75,33 ár. Með svo mikinn fjölda minngargreina er öruggt að þær gefa 
rétta vísbendingu um það hver meðaldurinn er. Leiðarahöfundi fanns 
þetta merkilegt og væri tilefni til að skoða nánar. Ákváðum við því að 
senda Hagstofu Íslands erindi og spyrja í hverju hann lægi mismunurinn 
á opinberum tölum og niðurstöðu meðalaldurs í minngargreinum.

Á svipuðum tíma og Björn stóð í sínum útreikningum komu fréttir 
um það að í Bandaríkjunum hefðu menn vakið athygli á einmitt þessu 
sama að meðalaldur væri í raun lægri en hingað til hefði verið gefið upp.

„Óska eftir að fá upplýsingar um það hvernig Hagstofa Ísland reiknar 
út meðaltalsaldur okkar Íslendinga. Samkvæmt uppgefnum tölum er 
meðalaldur rúmlega 80 ár. Einn af félögum okkar í Félagi eldri borgara 
á Suðurnesjum hefur rannsakað minningargreinar í Morgunblaðinu 
hvað varðar aldur þeirra sem látist hafa. Hefur hann tekið saman 
alls 250 minningargreinar. Niðurstaðn er sú að þar kemur fram að 
meðalaldur látinna er 75,33 ár. Nú má gera ráð fyrir að svona stórt úrtak 
gefi vísbendingu um meðalaldur. Verulegur munur er á meðalaldri 
samkvæmt minningargreinum og þess sem gefið er út af opinberum 
aðilum. Af þessum ástæðum óska ég eftir að fá upplýsingar frá ykkur um 
það hvernig lífslíkur og meðaldur er fundinn út hjá Hagstofu Íslands.“

Skiptir máli hvaða útreikningur er notaður
Svar barst frá Hagstofu Íslands. „Því miður þá reiknar Hagstofan 

ekki út meðalaldur þeirra sem deyja heldur meðalævilengd sem er 
önnur mæling, en hún sýnir hve mörg æviár einstaklingur, karl eða 
kona, getur búist við að lifa frá fæðingu að því gefnu að dánarlíkur séu 
þær sömu og viðmiðunarár/útreikningsár. Aftur á móti prufuðum við 
að reikna meðalaldur látinna fyrir árið síðustu ár og reyndist hann vera 
á milli 77-79 ára“.

Eins og áður sagði skiptir það ansi miklu máli hvaða tala er notuð 
þegar reikna skal út greiðslur úr lífeyrissjóðum og á fleiri sviðum.

Það er ákveðinn upphæð sem lífeyrisþegar  hafa unnið sér inn 
sem réttindi. Ef talan er lægri, sem notuð er vioð útreikninga hljóta 
mánaðargreisðlur að verða hærri.

Eins og sést á tölunum þá er lítill munur á útreikningum Björns og 
útreikningum Hagstofunnar á meðalaldri.

Þetta er hér sett fram til umhugsunar og meðferðar hjá 
hagsmunasamtökum. Það hlýtur að vera aðalatriðið að sanngirni sé gætt 
og að lífeyrisþegar fái það út úr sínum sjóðum sem þeir eiga rétt á.

Það hlýtur að vera sanngjarnast að reiknað sé út frá meðalaldri 
Íslendinga.

 Sigurður Jónsson
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“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”
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Hafnarfjörður

Á síðasta fundi Fræðsluráðs 
Reykjanesbæjar var 
eftirfarandi bókað.“Í 

framhaldi af bókun fulltrúa 
grunnskólakennara á síðasta fundi 
vill fræðsluráð taka undir að ótækt 
sé að horft sé framhjá vandamálum 
án þess að taka á þeim. Starfsáætlun 
fræðslusviðs ber einmitt vott um 
það, að mati fræðsluráðs, að stöðugt 
sé leitað úrræða til þess að styðja 
starfsfólk í skólasamfélaginu í sínum 
störfum.

Því til viðbótar vill fræðsluráð 
benda á að á næstu vikum munu 
stjórnendur í Reykjanesbæ 
heimsækja leikskóla og grunnskóla 
í sveitarfélaginu til þess að ræða við 
starfsfólkið. Þar fá m.a. kennarar 
tækifæri til þess að koma skoðunum 
sínum á framfæri milliliðalaust, bæði 
um mannauðsmál og faglegt starf í 

skólunum. Í kjölfarið verður farið 
yfir hvar úrbóta er þörf varðandi 
starfsaðstæður starfsfólks skólanna og 
er ætlun Reykjanesbæjar að vinna að 
aðgerðum í samstarfi við starfsfólk til 
að bregðast við því“.

Fulltrúar minnihluta fræðsluráðs 
lögðu fram eftirfarandi bókun:

„Það er mikilvægt að gæta þess að 
ekki halli á lýðræðið þegar kjörnum 
fulltrúum er boðið að taka þátt í 
skipulögðum fundum stjórnenda 
sveitarfélagsins. Að lágmarki ætti að 
bjóða einum fulltrúa meirihluta og 
einum fulltrúa minnihluta að taka þátt. 
Við hvetjum meirihluta bæjarstjórnar 
og stjórnendur sveitarfélagsins til að 
gæta að þessu.“

Andri Örn Víðisson fulltrúi D 
listans og Íris Ósk Kristjánsdóttir 
fulltrúi Frjáls afls.

Ótækt að horft sé 
framhjá vandamálum

Betri tímar í uppsiglingu

Á fundi bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar bókaði 
Margrét Þórarinsdóttir 

bæjarfulltrúi Miðflokksins „Það er 
fagnaðarefni að tekjur eru hærri en 
áætlanir gerðu ráð fyrir á umræddu 
tímabili. Það gæti verið vísbending 
um að betri tímar séu í uppsiglingu 
hjá bæjarfélaginu. Skoða þarf samt 
hvaðan tekjurnar koma og má leiða 
að því líkum að aukinn fjöldi íbúa og 
uppbygging í sveitarfélaginu sé ástæðan. 
Bæjarfulltrúi Miðflokksins bendir samt 
á að slíkt sé ánægjulegt til skammtíma 
litið en huga verður að framtíðinni 
hvað varðar innviðauppbyggingu 
vegna þessa vaxtar. Aukning framlaga 
úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga er 
einmitt dæmi um aukningu íbúafjölda. 
Sveitafélagið þarf að búa sig undir 
og huga að nýjum leikskólum, 
grunnskólum, hjúkrunarheimilum og 
margs lags þjónustu sem skylt er að 
veita íbúum.“

Orkuskipti – græn skref

Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins Voga skrifar 
í Vogahraðferð.“ Um þessar 

mundir er áberandi umræða um 
aðgerðir sem almennt eru til þess 
fallnar að draga úr loftmengun og 
þar með minnka gróðurhúsaáhrif 

í andrúmsloftinu. Ríkisstjórnin 
kynnti fyrir nokkrum vikum áform 
sín um orkuskipti, sem m.a. miða 
að því að innflutning bíla sem nota 
jarðefnaeldsneyti verði ekki heimil 
eftir árið 2030. Það eru ekki nema 11 ár 
þangað til, svo ekki til setunnar boðið 
að hefja undirbúninginn. Í vikunni fékk 
sveitarfélagið afhentan nýjan bíl, sem 
er nýttur af starfsfólki sveitarfélagsins 
til ýmiss konar útréttinga fyrir 
starfsemina. Um er að ræða 7 manna 
bíl framleiddan af Nissan, og er 100% 
rafbíll. Hann leysir af hólmi bíl með 
díselvél, svo nú eru fyrstu skrefin stigin. 
Margt smátt gerir eitt stórt.“

Konudagskaffi
í Auðarstofu

Aðalfundur 
FEBS

Fé lag eldri borgara á Suður-
nesjum heldur aðal fund 
sinn föstu daginn 8.mars 

2019. 
Aðal fundurinn verður haldinn 

á Nes völlujm og hefst kl 14:00. 
Venju leg aðal fundar störf. Í 

boði verða kaffi veitingar. 
Fé lagar í FEBS hvattir til að 

mæta.

Fé lag eldri borgara á Suður-
nesjum heldur aðal fund 
sinn föstu daginn 8.mars 

2019. 
Aðal fundurinn verður haldinn 

á Nes völlujm og hefst kl 14:00. 
Venju leg aðal fundar störf. Í 

boði verða kaffi veitingar. 
Fé lagar í FEBS hvattir til að 

mæta.

Gengur 
ekki upp 
fjárhagslega

Á fundi bæjar ráðs Suður-
nesja bæjar var rætt um 
við auka við Fjár hags-

á ætlun 2019 Höfnin. Bæjar ráð 
sam þykkir við aukann með at-
kvæðum full trúa J og D lista. Full-
trúi H-lista greiðir at kvæði gegn 
við aukanum. 

H-listi lagði fram eftir farandi 
bókun: Sand gerðis höfn er með 
á ætlaðar tekjur í fjár hags á-
ætlun fyrir rekstrar árið 2019 þar 
sem markaðs setning nú verandi 
stjórnar um auknar tekjur koma 
fram. Þeim tekjum hefur þegar 
verið fundinn staður í rekstrinum 
fyrir árið 2019. Nú er verið að 
óska eftir einu stöðu gildi til við-
bótar við Sand gerðis höfn og að 
fjár magna það líka með auknum 
tekjum uppá 8,5 milljónir en það 
kemur ekkert fram hvernig á að ná 
þessum auka tekjum nema að eins 
að það sé for gangs mál að auka 
tekjur á árinu sem fram undan er. 
Svo virðist sem ný ráðinn hafnar-
stjóri eigi ekki að ganga vaktir og 
leysa úr þeim á lags toppum sem 
upp koma. Hafnar stjóri hefur 
verið starfandi í á þriðja mánuð 
og er ekki enn farinn að vinna 
að dag legum störfum innan 
hafnarinnar. Kannski er hans eina 
starf markaðs setning og að auka 
tekjur hafnarinnar. Það er mat 
H-listans að þessi á form geti ekki 
gengið upp fjár hags lega. Hafnar-
sjóður ræður ein fald lega ekki við 
að greiða fjögur stöðu gildi. Þessa 
starf semi er hægt að leysa með 
þremur stöðu gildum og greiðir 
H-listinn því at kvæði á móti því 
að auka stöðu gildi í fjögur við 
Sand gerðis höfn.

Þyrstur 
snjókarl

Hann var virkilega þyrstur 
snjókarlinn sem við rákumst 
á í Sandgeði á dögunum. Hér 

gæðir hann sér á góðum drykk.
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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

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.

Ekki mikil yfirbygging hjá sveitarfélagi af  
þessari stærð segir bæjarstjóri Suðurnesjabæjar

Suður nesja bær varð til við sam-
einingu Garðs og Sand gerðis. 
Sveitar fé lagið er með um 3500 

íbúa. Suður nesja blaðið bað Magnús 
Stefáns son bæjar stjóra að svara 
nokkrum spurningum. 

Hvernig hefur sam einingin 
tekist? 

Frá því sam einingin tók gildi í júní 
2018 hafa kjörnir full trúar í bæjar-
stjórn og starfs fólk sveitar fé lagsins 
unnið að mjög mörgum verk efnum 
við að móta nýtt sveitar fé lag. Það 
hefur gengið vel á þessum stutta tíma. 

Einn af kostum sam einingar er 
talin vera betri þjónusta. Hvernig 
verða í búar varir við bætta þjónustu? 

Með því að byggja upp öflugri 
stjórn sýslu í nýju sveitar fé lagi en var 
í hvoru sveitar fé lagi fyrir sig mun 
þjónustan verða betri að ýmsu leyti. 
Stærra og öflugra sveitar fé lag hefur 
mun meiri burði til að veita í búum 
sínum góða þjónustu og eftir því sem 
sveitar fé lagið, skipu lag þess og starf-
semi mótast mun það koma betur í 
ljós. Það mun eðli lega taka nokkurn 
tíma að full móta þessa þætti, en það 
lofar góðu hvernig hefur gengið þá 
rúma sjö mánuði sem liðnir eru frá 
því sam einað sveitar fé lag tók til starfa. 

Hverjar verða helstu fram
kvæmdir í sveitar fé laginu 
árið 2019? 

Við af greiðslu fjár hags á ætlunar 
í desember var á kveðið að fram-
kvæmda á ætlun ársins verði til um-
fjöllunar og á kvörðunar í bæjar stjórn 
nú í byrjun árs. Bæjar ráð og fram-
kvæmda-og skipu lags ráð hafa verið 
með fram kvæmda á ætlun ársins í 
vinnslu, stefnt hefur verið að því að 
bæjar stjórn sam þykki fram kvæmda-
á ætlun ársins nú í febrúar og þá mun 
liggja fyrir hverjar verða helstu fram-
kvæmdir ársins. 

Ó við unandi staða 
Mikið hefur verið rætt um stöðu 

heil brigðis mála hér á svæðinu og 
nauð syn þess að bæta hana. Hafa 
bæjar yfir völd í Suður nesja bæ vilja til 
að knýja á að heilsu gæslu stöð verði í 
sveitar fé laginu? 

Bæjar stjórn hefur fullan vilja 
til þess, málið hefur verið til um-
fjöllunar í bæjar ráði og bæjar stjórn, 
erindi þess efnis hefur farið til heil-
brigðis ráðu neytisins. Auk þess hafa 
full trúar Suður nesja bæjar átt fund 
með heil brigðis ráð herra þar sem gerð 
var grein fyrir kröfu bæjar yfir valda 
um að í sveitar fé laginu verði boðið 
upp á heil brigðis þjónustu, en engin 

heil brigðis þjónusta er í boði af hálfu 
ríkisins í Suður nesja bæ, sem hlýtur að 
teljast ó við unandi staða í sveitar fé lagi 
sem telur um 3.500 íbúa. 

Hvernig er staðan í mál efnum 
al raðra? Er á hugi hjá bæjar
yfir völdum að vinna að því 
að bæta að stöðuna t.d. með 
dag dvalar rýmum eða upp
byggingu hjúkrunar heimilis? 

Á sama hátt og varðandi heilsu-
gæslu, þá hefur bæjar ráð og bæjar-
stjórn fjallað um þjónustu við aldraða, 
t.d. varðandi dag dvöl aldraðra. Erindi 
varðandi þau mál hefur verið komið á 
fram færi við heil brigðis ráðu neyti og 
full trúar Suður nesja bæjar hafa sömu-
leiðis fundað með heil brigðis ráð herra 
um þessi mál efni og komið á fram-
færi rök semdum fyrir þörf á slíkri 
þjónustu í sveitar fé laginu. Unnið 
er að þessum mál efnum hjá fjöl-
skyldusviði sveitar fé lagsins og er von 
til þess að í sam starfi við ráðu neytið 
takist að auka þjónustu við aldraða í 
Suður nesja bæ. 

Ekki teknar á kvarðanir um 
breytingar 

Í sveitar fé laginu eru nú m.a. rekin 
tvö á halda hús,tvö bóka söfn,tveir tón-
listar skólar o.fl. Verður þetta ó breytt? 

Ekki hafa verið teknar á kvarðanir 
um breytingar á fyrir komu lagi 
þessara mála. 

Sami yfir maður er fyrir báðar 
í þrótta mið stöðvarnar í Garði og 
Sand gerði. Er fyrir hugað að stefna að 
sams konar fyrir komu lagi við fleiri 
stofnanir Suður nesja bæjar? 

Á sama hátt og vegna fyrri 
spurningar, þá hafa ekki verið teknar 
á kvarðanir um breytingar á þessu 
fyrir komu lagi. 

Tölu ver fram boð af lóðum 
Er nóg fram boð af ó dýrum lóðum 

í sveitar fé laginu? 
Á síðasta ári voru stað fest tvö 

deili skipu lög með í búðar húsa lóðum 
í Garði. Unnið er að nýju deili skipu-
lagi fyrir í búða hverfi í Sand gerði, 
sem vonandi verður stað fest áður en 
langt líður. Þá eru lausar lóðir í eldri 
gildandi deili skipu lögum í Sand gerði 
og í Garði. Það er því tölu vert fram-
boð af lóðum í sveitar fé laginu og mun 
aukast þegar nýtt deili skipu lag í Sand-
gerði tekur gildi. Í spurningunni felst 
hvort fram boð sé af ó dýrum lóðum 
hjá sveitar fé laginu, í því sam bandi er 
rétt að fram komi að sveitar fé lagið 
út hlutar lóðum eftir um sóknum þar 
um, en selur þær ekki eins og tíðkast 
t.d. á höfuð borgar svæðinu. Hús byggj-

endur greiða hins vegar venju bundin 
gjöld sem standa undir ýmsum 
kostnaði sem fylgir út hlutun lóða og 
upp byggingu í búða hverfa. 

Ekki mikil yfir bygging 
Það hefur vakið at hygli að sveitar-

fé lagið er með tvö ráð hús með 22 
starfs mönnum. Er þetta ekki full mikil 
yfir bygging? 

Allir þessir starfs menn vinna á 
einn eða annan hátt að þjónustu við 
í búana og sam fé lagið í heild. Einnig 
eiga þeir í margs konar sam skiptum 
við ýmsa aðila utan sveitar fé lagsins 
fyrir þess hönd. 

Í ráð húsinu Vörðunni í Sand-
gerði er starfs fólk fjöl skyldusviðs, 
þ.e.a.s. fé lags þjónustu, frí stunda-og 
for varna mála og fræðslu mála. Í ráð-
húsinu í Garði er stjórn sýslu svið þar 
sem starfar starfs fólk sem vinnur 
að hefð bundnum störfum á sviði 
stjórn sýslu. Í Garði er einnig stað-
sett fram kvæmda-og skipu lags svið. 
Ef spurningin um yfir byggingu á við 
um stjórn endur sveitar fé lagsins, þá 
er yfir stjórn á höndum bæjar stjóra og 
þriggja sviðs stjóra sem telst ekki mikil 
yfir bygging hjá sveitar fé lagi af þessari 
stærð. 

Bæjar yfir völd í Grinda vík hafa 
á kveðið að launa kjör bæjar full-
trúa og nefndar fólks séu að gengi leg 
á vefnum. Verður það sama upp á 
teningnum í Suður nesja bæ? 

Eitt af þeim verk efnum sem unnið 
hefur verið að er að setja upp nýja 
heima síðu fyrir sveitar fé lagið. Þegar 
hún verður til búin munu þar koma 
fram margs konar upp lýsingar um 
hin ýmsu mál efni sveitar fé lagsins 
og í búanna. Ég geri ráð fyrir að um-
ræddar upp lýsingar verði að gengi-
legar á heima síðunni þegar þar að 
kemur, enda hluti af opinni upp-
lýsinga gjöf um mál efni sveitar fé-
lagsins.

„Með því að 
byggja upp 

öflugri stjórnsýslu 
í nýju sveitarfélagi 
en var í hvoru 
sveitarfélagi fyrir 
sig mun þjónustan 
verða betri að 
ýmsu leyti.

Ekkert á að tefja TR
Ekkert er því til fyrir stöðu að 

Trygginga stofnun ríkisins hefji 
út greiðslur sam kvæmt réttum út-

reikningi vegna bú setu nú þegar. Reikni-
reglan liggur fyrir og TR hefur allar upp-
lýsingar sem þarf. Fjár mála ráð herra er skýr 
um að ekki þurfi sér stakar fjár heimildir til 
þess að fólk njóti lög bundinna réttinda. 

Þrátt fyrir að TR hafi í byrjun janúar 
sagst myndu kynna breytta fram kvæmd í 
lok janúar, bólar ekkert á breytingum. Fé-
lags mála ráðu neytið hefur viður kennt að 
TR hafi hlunn farið hundruð ör orku líf eyris-
þega um yfir hálfan milljarð króna á ári, 
árum og ára tugum saman.  

Klippt og skorið 
Þuríður Harpa Sigurðar dóttir, for maður 

ÖBÍ, skrifaði stjórn Trygginga stofnunar 
ríkisins, þann 29. janúar. Þar benti hún 
stjórninni á að enn hefði út reikningur 
vegna bú setu hlut falls ekki verið leið réttur, 
þrátt fyrir að margir mánuðir hafi liðið frá 
því að Um boðs maður birti álit sitt. 

„Þar er bara um lög bundin réttindi að 
ræða sem við verðum að upp fylla.“ 

- Bjarni Bene dikts son, 31. janúar 2019 
Þuríður Harpa er mjög skýr um það í 

bréfi sínu til stjórnar TR „að ekkert sé því til 
fyrir stöðu að hefja út greiðslur sam kvæmt 
réttum út reikningi nú þegar. Út reikni reglan 
liggur fyrir og TR hefur allar upp lýsingar 
sem þarf.“ 

Rangar full yrðingar 
Í bréfinu fer Þuríður Harpa yfir yfir-

lýsingu TR frá 7. janúar. Hún bendir á vafa-
sama full yrðingu TR um að úr skurðar nefnd 
al manna trygginga og úr skurðar nefnd vel-

ferðar mála hafi „í gegnum tíðina“ stað fest 
úr skurði TR um bú setu út reikning. Þetta 
hefur endur ómað í fjöl miðlum og jafn vel í 
máli fé lags mála ráð herra á Al þingi.   

Ekki bólar enn á því og heldur ekki að 
fólk fái greitt í sam ræmi við álit Um boðs-
manns og viður kenningu ráðu neytisins. 

„Með þessu er gefið til kynna að fram-
kvæmdin hafi verið ó um deild til fjölda 
ára. Þetta er rangt og ÖBÍ gerir al var legar 
at huga semdir við að þessu sé haldið fram.“ 

Fjár mála ráð herra skýr 
Bjarni Bene dikts son, fjár mála- og efna-

hags ráð herra, var á Al þingi, 31. janúar, 
spurður út í bú setu skerðingarnar og fjár-
heimildir til að leið rétta hlut þeirra sem 
voru hlunn farnir af TR. Hann var skýr í 
máli sínu og sagði að fjár mögnun væri sjálf-
sögð. 

Í trekað slegið á putta TR 
„.Fjár mögnun þess [skiptir] í sjálfu sér 

engu máli, vegna þess að þar er bara um 
lög bundin réttindi að ræða sem við verðum 
að upp fylla. Það er þá bara lof orð sem 
stendur. Það er þá bara krafa sem fólk á á 
ríkið og það reiknast af ríkis sjóði, hvort sem 
menn hafa fjár magnað það sér stak lega eða 
ekki. Við bíðum niður stöðu þessarar yfir-
ferðar um heildar fjár hæðina.“ 

Svo mörg voru þau orð.



5   7. febrúar 2019

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

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

SITTING VISION
hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Svefnsófar í miklu úrvali.

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 

JACOB stóll frá Calia Italia

NÝTT
Í LÚR

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

NÝTT
Í LÚR
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Á fundi bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar 22.janúar s.l. 
var rætt og bókað um framtíð 

Kísilsversins í Heguvík.
Guðbrandur Einarsson forseti 

bæjarsjórnar Reykjanesbæjar lagði 
fram eftirfarandi bókun meirihluta 
bæjarstjórnar:

 „Á 217. fundi umhverfis- og 
skipulagsráðs Reykjanesbæjar sem 
haldinn var þann 12. október sl. 
var tekið fyrir erindi frá Verkís 
ehf. fyrir hönd Stakksbergs ehf. 
Í erindinu var óskað eftir því að 
skipulags- og matslýsing yrði tekin 
til meðferðar samkvæmt 43. gr. 
skipulagslaga nr. 123/2010. Jafnframt 
var óskað eftir heimild til að vinna 
deiliskipulagsbreytingu í samræmi við 
skipulags- og matslýsingu samkvæmt 
2. mgr. 38. gr. laganna. Erindinu var 
hafnað á fundinum. 

Málið var tekið á dagskrá á 552. 
fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 
þann 16. október sl.

Á fundinum var ákveðið að fresta 
málinu á meðan aflað var upplýsinga 
um stöðu skipulagsmála í Helguvík. 

Bæjarstjórn hefur nú samþykkt 
að Stakksberg ehf. hefji vinnu 
við skipulags- og matslýsingu og 
deiliskipulagsbreytingu. Er það gert 
á grundvelli lögfræðilegrar ráðgjafar 
sem aflað hefur verið þar sem lagt er 
til að þessi heimild sé veitt.

Það skal hins vegar ítrekað að 
sveitarstjórn fer með skipulagsvaldið í 
sveitarfélaginu og áskilur sér allan rétt 
til þess að hafna deiliskipulagstillögum 
þegar að málsmeðferð skv. lögum er 
lokið.“

Enginn afsláttur gefinn af 
umhverfiskröfum

Til máls tók Margrét Ólöf A. 
Sanders sem lagði fram eftirfarandi 
bókun D - listans:

„Saga kísilvers United Silicon frá 
því það hóf starfsemi sína 2016 og 
þá tíu mánuði sem það starfaði er 
okkur öllum kunn og ljóst er að þau 
mistök sem gerð voru í undirbúningi 
og rekstri verksmiðjunnar 
mega  ekki  endurtaka sig. Íbúar í 
Reykjanesbæ þekkja mikilvægi þess 
að hafa fjölbreytt atvinnulíf. Rúmlega 
þúsund manns misstu atvinnuna 
við brotthvarf Varnarliðsins fyrir 12 
árum. Í bankahruni tveimur árum 
síðar misstu enn fleiri atvinnuna, og 
nú síðast fyrir tveimur mánuðum 
var á þriðja hundruð manns sagt upp 
störfum á Keflavíkurflugvelli vegna 
óvissu í flugrekstri. Bæjarfulltrúar 
D-listans geta því ekki tekið undir 
áskorun meirihluta bæjarstjórnar 
um að Stakksberg og Thorsil falli frá 
áformum sínum um uppbyggingu 
kísilmálverksmiðja í Helguvík.

D-listinn leggur, eftir sem áður, 
áherslu á að það verði enginn afsláttur 
gefinn af umhverfiskröfum og eftirliti 
með uppbyggingu og atvinnustarfsemi 
í Helguvík. Bæjarfulltrúar D-listans 
skora á þessi sömu fyrirtæki að eiga 
ríkara samráð við íbúa um framvindu 
mála og tryggja að unnið verði að 
uppbyggingu í Helguvík sem er í sátt 
við íbúa og umhverfi Reykjanesbæjar.“

Fyrirbyggja bæði 
lyktarmengun og aðra 
mengun

Til máls tók Gunnar Þórarinsson 
sem lagði fram eftirfarandi bókun:

„Varðandi starfsleyfi Kísilsvers 
Stakksbergs í Helguvík vill Frjálst 
afl að krafist verði notkunar á bestu 
fáanlegu mengunarvörnum sem til 
eru í dag. Íbúar Reykjanesbæjar fundu 
fyrir mengun og munu finna áfram ef 
ekki verður vandað til verka, þar sem 
kísilver Stakksbergs er mjög nálægt 
byggð. Búnaðurinn þarf að fyrirbyggja 
bæði lyktarmengun og aðra mengun 
sem getur skaðað íbúana. 

Ljóst er að kolefnisspor 
verksmiðjunnar er verulegt og því 
eðlilegt að til komi mótvægisaðgerðir. 
Þær gætu t.d. verið fólgnar í 
plöntun trjágróðurs í miklu magni 
á þeim svæðum bæjarins sem hafa 
verið skipulögð sem skógarsvæði. 
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 
þarf að gera bæði Umhverfis- og 
Skipulagsstofnun grein fyrir þessum 
kröfum sem og þeirra sem koma að 
rekstri kísilversins.“

Skora á Arion og Thorsil 
að falla frá uppbyggingu og 
rekstri

Til máls tók Guðbrandur Einarsson 
sem lagði fram eftirfarandi bókun:

„Kísilveri United Silicon, sem hóf 
starfsemi sína þann 13. nóvember 
2016 var lokað 1. september 2017 og 
tekið til gjaldþrotaskipta 22. janúar 
2018. 

Þann tíma sem verksmiðjan var í 
rekstri olli hún íbúum sveitarfélagsins 
verulegum óþægindum og jafnvel 
veikindum, vegna mengunar sem 
af henni stafaði. Þá urðu margir 
fyrir verulegum fjárhagslegum 
skakkaföllum í kjölfar gjaldþrots 
verksmiðjunnar, s.s. starfsmenn, 
verktakar, hluthafar og sveitarfélagið 
Reykjanesbær. 

Nú hafa verið kynntar áætlanir 
um að hefja rekstur verksmiðjunnar 
að nýju og ætlar nýr eigandi, Arion 
Banki, að eyða verulegum fjármunum 
í lagfæringar á verksmiðjunni. Þá 
áformar hlutafélagið Thorsil einnig að 
hefja rekstur samskonar verksmiðju 
á sama stað í Helguvík, um 2 km frá 
þéttri byggð, steinsnar frá leikskóla og 
grunnskóla í bænum.

Ljóst er að íbúar Reykjanesbæjar 
hafa af þessu verulegar áhyggjur í ljósi 
fyrri reynslu af slíkum rekstri. United 
Silicon hafði einungis komið einum 
ofni í gang þann tíma sem fyrirtækið 
starfaði en áætlanir gera ráð fyrir 
að ofnarnir geti alls orðið sjö með 
tilheyrandi mengun. 

Undirritaðir bæjarfulltrúar taka 
fyllilega undir áhyggjur annarra 
íbúa og telja að nú sé orðið ljóst að 
starfsemi af þessu tagi henti alls ekki 
í nálægð við þétta íbúabyggð. 

Sökum þess viljum við skora 
á hlutaðeigandi aðila, bæði Arion 
banka og Thorsil að falla frá öllum 
áformum um uppbyggingu og rekstur 
kísilmálmverksmiðja í Helguvík 
og hvetja þá til að taka frekar þátt í 
annarri atvinnuuppbyggingu í sátt við 
fólkið í sveitarfélaginu og umhverfið.“

Hvað verður um Kísilverið í 
Helguvík?
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Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+4 ÁBYRGÐ

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.

NÝR RAV4 
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

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 staðal-
búnaði. 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

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.
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Ásmundur Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokks
Skattalegar aðgerðir til að komast til 
móts við þá sem lægst hafa laun og bætur.

Ég vil byrja á því að þakka rit-
stjóra Suður nesja blaðsins 
fyrir fyrispurnina, en hún 

er eftir farandi ; Á góðum stundum 
tala stjórn mála menn um að bæta 
þurfi kjör þeirra eldri borgara, sem 
verst eru settir. Fé lags mála ráð herra 
skipaði nefnd til að vinna til lögur til 
að leið rétta kjör þeirra eldri borgara 
sem minnst hafa. Þrátt fyrir þá stað-
reynd að um 30% eldri borgara eru 
með greiðslur undir fram færslu við-
miðun er niður staðan sú að greiðslur 
frá Trygginga stofnun ríkisins hækka 
ein göngu um 3,6% um ára mótin og 
það skal gilda fyrir allt árið 2019. 

Suður nesja blaðið leitaði til þing-
manna kjör dæmisins og spurði hvort 
þeim fyndist þetta í lagi. 

Kjör aldraða eru afar mikil vægur 
mála flokkur og þrátt fyrir að þing-
menn heyri lítið annað en að ekkert 
hafi verið að gert þá er það ekki svo. 
Sam kvæmt upp lýsingu sem fram 
komu í svari fé lags mála ráð herra við 
fyrir spurn Óla Björns Kára sonar í 
apríl 2017 þá kemur fram að þeir 
elli líf eyris þegar sem voru í 3. tekju-
tíun og höfðu fengið greiðslur frá 
Trygginga stofnun í febrúar 2016 sem 
nam 248.69 kr. í heildar tekjur voru 
komin í 310.161 kr. í febrúar 2017 
eða hækkun sem nemur 24.73%. Ég 
tek þessa við miðun þó hún sé ekki 
alveg ný af nálinni vegna þess að 
jafnan er sagt við mig að það sé aldrei 
neitt gert. En sannar lega þarf að gera 
betur og ég vona að þeir sem lökust 
hafa kjörin í þessum hópi verði ekki 
skilin eftir. 

Skýrslan sem rit sjórinn spyr um 
skilaði skýrslu 18. desember 2018 og 
þar kemur fram að 

starfs hópurinn telur að verst settu 
ein staklingar í hópi aldraðra séu þeir 
sem: 

- hafa tak mörkuð réttindi í al-
manna tryggingum á Ís landi vegna 
fyrri bú setu er lendis, 

- hafa á unnið sér lítil eða engin 
réttindi til greiðslna úr líf eyris sjóðum, 

- lifa ein göngu eða nánast ein-
göngu á bótum al manna trygginga, 

- búa í leigu hús næði eða mjög 
skuld settu eigin hús næði. 

Skýrslu höfundar telja lík legt að 
hluti hóps aldraðra falli undir nokkra 
eða alla framan greindra flokka og búi 
þannig að öllum líkindum við fá tækt. 
Starfs hópurinn fjallaði einnig um þá 
sem hafa tak mörkuð réttindi í al-
manna trygginga kerfinu vegna bú setu 
er lends. Fram kemur í skýrslunni 
að fjallað var um hve stórt hlut fall 
aldraða teljist vera undir lág tekju-

mörkum. Niður staðan er sú að á Ís-
landi sé lægsta hlut fall þeirra sem 
eru 65-74 ára og eru undir lá tekju-
mörkum í Evrópu eða um 8%. Alls 
eru um 3.000 manns sem eru 65 ára 
og eldri undir lág tekju mörkum um 
þessar mundir. Í skýrslunni kemur 
einnig fram að Fé lags vísinda stofnun 
hafi gert könnun fyrir Vel ferðar svið 
Reykja víkur borgar og þar kom fram 
að árið 2016 hafi 89% elri borgara 
búið í eigin hús næði. Sama könnun 
segir að mun færri eldri borgarar hafi 
leigt hús næði á al mennum markaði 
árið 2016 en árið 1999. Þá kemur 
fram að sam kvæmt Hag stofunni 
hafi á árinu 2014 6.6% ein stak linga í 
aldurs hópunum 65 ára og eldri búið 
við í þyngjandi hús næðis kostnað. 

Í skýrlsunni koma fram til lögur 
um hvernig haga megi auknum 
stuðningi við aldraða sem lítinn eða 
engan rétt eiga í al manna tryggingum 
á Ís landi vegna bú setu er lendis. Það 
er mjög mikil vægt að skoða til lögur 
starfs hópsins mjög vel og reyna með 
öllum mætti að koma í veg fyrir 

fætækt eða fá tækra gildrum hjá þeim 
hópi sem fjallað var um í skýrslunni. 
Árið 2016 var gerður samningur við 
Land sam band eldri borgara sem 
hafði í för með sér veru lega bætur 
á kjörum eldri borgara. Strax árið 
eftir voru gerðar braga bætur á þeim 
samningi sér stak lega hvað varðar 
frí tékju mörk at vinnu tekna. Það er 
verk efni að skoða á fram hvernig 
megi bæta kjör þeirra í þessum hópi 
sem lökust hafa kjörin og mikil vægt 
að ná sam komu lagi um það. Frekari 
frí tekju mörk koma þeim sem verst 
eru settir lítið að gagni því þeir eiga 
hvorki líf eyris sjóð, hafa ekki fjár-
magns tekjur eða eiga miklar eignir. 
Mikil vægt er að beita skatt kerfinu í 
þeirra þágu og bind ég vonir við það 
að í kjara samningum á al mennum 
vinnu markaði komi fram lag ríkis-
stjórnarinnar þar fram ekki síst í því 
að koma til móts við þær óskir sem 
nýtast þeim sem lægst hafa kjörin þar 
með töldum eldri borgurum og líka 
ör yrkjum. Ég vona að sú bið verði 
ekki löng.

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

Karl Gauti Hjaltason, 
alþingismaður Utan flokka
Ekki sæmandi þjóð sem 
hefur úr jafn miklu að spila

Nei, það er ekki í lagi að koma 
svona fram við gamla fólkið. 
Þjóðfélagið í dag byggir í 

raun á þeirra framlagi og það er ekki 
sæmandi þjóð sem hefur úr jafn 
miklu úr að spila og við Íslendingar 
að þriðjungur eldra fólks geti ekki 

framfært sér og þurfi að lifa við 
einhvers konar bónbjargir.

    Ég hef ég beitt mér fyrir því að 
gefa þeim lífeyrisþegum sem hafa getu 
og vilja til að vinna svigrúm til þess 
að taka þátt í atvinnulífinu, án þess 
að bætur þeirra úr lífeyrissjóðum eða 
almannatryggingum skerðist. Þetta 
mál er einnig spurning um líðan og 
hamingju eldra fólks að leyfa þeim að 
starfa eitthvað án þess að refsa fyrir þá 
viðleitni.

    Þá má geta þess í lokin að við 
þingmenn utan flokka lögðum nú 
nýverið fram frumvarp til þess að 
koma í veg fyrir þann leka sem hefur 
verið úr Framkvæmdasjóði aldraðra 
og farið í rekstur í stað þess að 
byggja hjúkrunarrými fyrir þennan 
hóp. Ríkið hefur þannig mjólkað 11 
milljarða út úr sjóðnum á umliðnum 
árum og því þarf að skila til baka.

  Það eru mörg handtökin óunnin í 
málaflokkum eldra fólksins og ég mun 
leggja mitt lóð á vogarskálarnar.

Vilhjálmur Árnason,
þingmaður Sjálfstæðisflokks
Til að bæta kjörin enn 
frekar þarf fjölbreyttar 
aðgerðir

Mál efni eldri borgara hafa 
verið ofar lega á for gangs-
lista Sjálf stæðis flokksins 

síðan hann kom aftur í ríkis stjórn 
á árinu 2013. Ný lega hefur verið 
opnað fyrir gagna safnið Tekju saga 
þar sem hægt er að sjá þróun tekna 
allra sam fé lags hópa sl. 10 ár. Þar 
kemur fram að bæði beinar tekjur og 
svo ráð stöfunar tekjur eldri borgara 
hafa vaxið um tals vert og um fram 
flesta aðra hópa. Dregið hefur verið 
úr skerðingum, komið á frí tekju-
mörkum, hækkun hefur verið á 
greiðslum frá Trygginga stofnun, 
greiðslu þátt taka bæði í lyfja- og heil-
brigðis kerfinu verið endur skipu lögð 
til lækkunar fyrir við kvæma hópa 
og hús næðis stuðningur verið endur-
skoðaður.  Þá hafa verið sett lög um 

al mennar í búðir á samt al mennum 
að gerðum eins og lækkun á tekju-
skatti og lækkun á al menna virðis-
auka skatts þrepinu. Þrátt fyrir þessar 
fjöl mörgu að gerðir sem farið hefur 
verið í er enn verk að vinna og við 
munum því halda á fram við að bæta 
kjör eldri borgara sem og annarra 
hópa sam fé lagsins. ;Til að bæta 
kjörin enn frekar þarf fjöl breyttar að-
gerðir og er hækkun á greiðslum frá 
Trygginga stofnun að eins ein að gerð 
af mörgum en sú hækkun er reiknuð 
sam kvæmt lögum eftir þróun verð-
lags vísi tölu eða launa vísi tölu eftir því 
sem við á. Hús næðis kostnaður er að 
gera lág launa fólki hvað erfiðast fyrir 
núna við að ná endum saman, þá sér-
stak lega á stór höfuð borgar svæðinu. 
Með því að fjölga al mennum í búðum 
og greiða fyrir götu aukins fram boðs 
á hag kvæmu hús næði munu að-
stæður þeirra sem hafa minna á milli 
handanna batna til muna. Einnig eru 
til skoðunar breytingar á tekju skatts-
kerfinu þannig að draga megi enn 
frekar úr skatt byrði lág launa fólks. 
;Helsta for senda þess að vel takist til 
er að hér ríki á fram sterkt efna hags-
á stand og að fyrir tækin í landinu 
búi við þannig að stæður að þau geti 
stuðlað að aukinni verð mæta sköpun. 
Ég tel að við höfum sýnt að fókusinn 
hefur verið á þá hópa sem hafa haft 
minna á milli handanna og er bjart-
sýnn á að næstu misserum muni 
okkur takast að gera enn betur fyrir 
þessa hópa, unga sem aldna.

Viltu auglýsa í Suðurnesjablaðinu?

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Fella á niður skerðingar

Helgi Hólm mætti á Nesvelli 
síðasta föstudag og flutti 
fróðlegt erindi um ellilíeyri 

og greiðslur úr lífeyrissjóðum. Helgi 
rakti söguna hvernig byrjað var að 
greiða fólki ellilífeyri og hvenær 
greiðslur úr lífeyrissjóðum.

Helgi rakti á skilmerkilegan hátt 
hvernig skerðingarðákvæði hefðu áhrif 
á greisðlur frá Tryggingastofnun ef 
fólk hefði greiðslur úr lífeyrissjóðum. 
Sagði hann það óverjandi að 45% 
skerðingarákvæði væri enn. Það 
vantar ekki loforðin frá öllum 
stjórnmálaflokkum um breytingar 
svona rétt fyrir kosningar. Svo gerist 
ekki neitt.

Lífeyrisþegar einu sem greiða 
tekjuskatt af sparnaði

Helgi sagði það mikið óréttlæti 
aðö lífeyrisþegar þurfi að greiða 
fullan skatt(36,94%) af greiðslum frá 
Lífeyrissjóðum. Hann sagði aðm 80% 
af því sem fengjum úr lífeyrissjóðum 
væru vaxtatekjur og verðbætur. 
Við ættum að greiða af þessu 22%. 
Hjá aðila sem fær 150 þúsund frá 
lífeyrissjóði myndi sá greiða 18 
þúsundum minna á mánuði ef þetta 
væri skatturinn.

Helgi undirstrikaði það í máli sínu 
hversu illa í raun er farið með marga 
sem komnir eru á eftirlaun.

Starfsmenn óskast í álguggaverksmiðju 
í Njarðvík.

Unnið er við samsetningar á álgluggum 
og álhurðum.

Nánari upplýsingar og umsóknir á  
netfanginu vignir@idex.is

Idex Gluggar pozukuje pracowników na czas nie
okreslony do swojej fabryki w Njarðviku.

Praca przy produkcji ram okien i drzwi aluminiowych.
Mile widziane doswiadczenie przy podobnch pracach.

Wiecej infomacji e-mail vignir@idex.is

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 1700 -  idex@idex. iswww.idex.is

Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

STARF Í BOÐI
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PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

skotbómulyftara

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

HANNAÐUR TIL AÐ 
VINNA VERKIN

NÝ KYNSLÓÐ

• 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

Eldri borgarar blótuðu þorrann

Það var mikið fjör á Nesvöllum um síðustu helgi. Þá komu eldri borgarar saman og héldu sitt árlega þorrablót. 
Skemmtinefnd FEBS var með með heilmikið af skemmtiatriðum. M.a. komu unglingar frá Leikfélagi Keflavíkur 
og sýndu atriði úr sýningunni sem hefur verið í gangi. Veislustjóri var Anton Þór Sigurðsson úr Grindavík. 

Þorramaturinn þótti einstaklega góður og fjölbreyttur. Að venju var happdrætti með mörgum góðum vinningum. 
Fyrirtæki í bænum sýna FEBS mikinn stuðning með þvi að gefa vinninga. Hér koma nokkrar myndir frá Þorrablótinu.
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Engin vandamál – bara lausnir.

ÍS
LE

N
SK

A/
SI

A.
IS

/T
O

Y 
90

73
8 

01
/1

9

Toyota Reykjanesbæ, viðurkenndur þjónustuaðili Toyota á Íslandi, 
hvetur Toyota-eigendur til að virða stöðvunarskylduna með ókeypis 
ástandsskoðun á bremsubúnaði á þorranum.

20% afsláttur af bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum.* 

10% afsláttur af vinnu.

Toyota Reykjanesbæ   Njarðarbraut 19   Reykjanesbæ   420-6610

*Miðast við að ísetning fari fram hjá viðkomandi viðurkennda þjónustuaðila Toyota.

Bókaðu tím
a í s

ím
a 420-6610.

Það er e
infalt o

g flj
ótle

gt.

STÖÐVUNARSKYLDA 
TOYOTA TILKYNNIR
Ókeypis ástandsskoðun á bremsum hjá 

Toyota Reykjanesbæ, 4. til 15. febrúar.
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Hluti af tekjum sjóðsins 
notað í eitthvað allt annað
Karl Gauti Hjalta son ó háður 

þing maður flutti ný lega ræðu 
á Al þingi mín um hjúkrunar-

heimili aldraðra og mál efni þeirra í 
til efni af frum varpi sem Ólafur Ís-
leifs son flutti. Mjög mikil vægt mál. 
Þess má geta hér að einungis 2-3 
aðrir þing menn voru í salnum undir 
þessum um ræðum. Karl Gauti birtir 
á face book síðu sinni ræðuna að eins 
stytta. 

„Fram kvæmda sjóður aldraðra 
starfar á grund velli laga um mál efni 
aldraðra.;Sjóðurinn er fjár magnaður 
með sér stöku gjaldi sem lagt er á alla 
þá sem skatt skyldir eru á aldrinum 
16-70 ára, sam kvæmt lögum um 
tekju skatt – Gjald í fram kvæmda sjóð 
aldraða.;Sjóðnum er ætlað að stuðla 
að upp byggingu og efla öldrunar-
þjónustu um allt land og skal fé úr 
honum varið til byggingar stofnana 
fyrir aldraða, þjónustu mið stöðva og 
dag dvala og að mæta kostnaði við 
nauð syn legar breytingar á slíku hús-
næði og auk annarra verk efna sem 
stuðla að upp byggingu öldrunar-
þjónustu.;Nánar er kveðið á um hlut-
verk sjóðsins í reglu gerð um fram-
kvæmda sjóð aldraðra.;Þetta frum varp 
um breytingu á lögum nr. 125 frá 
1999 um mál efni aldraðra fjallar í 
stuttu máli um að fella brott á kvæði 
til bráða birgða.;Herra for seti - Hér hef 
ég verið að fara yfir hlut verk og tekjur 
þessa sjóðs, sem er fram kvæmda-
sjóður aldraðra, nefni lega að það er 
alveg skýrt hvert hlut verk hans átti að 
vera og er, hann hefur skýrar tekjur 
sem hver skatt þegn greiðir sér stak-
lega og sú skipan mála er auð vitað 

gerð til þess að skatt greið endur sjái og 
viti hvert þessir skatt peningar þeirra 
renna, nefni lega til fram kvæmda 
til byggingar hjúkrunar rýma fyrir 
aldraðra, en hver er svo raunin? 

Raunin er sú að nú um ára langt 
skeið, en bráða birgða á kvæðið þetta 
hefur verið fram lengt á hverju ári, 
frá því það var sett 2010, og síðan þá 
hefur hvelftin af tekjum sjóðsins verið 
notað í eitt hvað allt annað. 

Allan þennan tíma hefur hinn skýri 
til gangur og það tæra hlut verk þessara 
laga verið lagt til hliðar og féð notað í 
allt annað en upp hafl egt mark mið var, 
nefni lega í rekstur hjúkrunar rýma. 

Skatt greið endur blekktir 
Á okkar ást kæra og yl hýra máli er 

besta orðið yfir þetta blekking, skatt-
greið endur eru blekktir með því að 
skjóta bráða birgða á kvæði inn í lögin 
og heimila að stór hluti þessa fjár-
magns er settur í allt aðra hluti en 
upp hafl ega mark miðið var með þessu 
gjaldi og nafnið á sjóðnum gefur til 
kynna: Fram kvæmda sjóður aldraðra ! 

Gjald endur hafa væntan lega í upp-
hafi, þegar þessi lög voru sett, kyngt 
þessu nýja gjaldi í þeirri full vissu að 
aurinn færi í þetta góða og brýna mál-
efni, nefni lega að byggja hjúkrunar-
heimili fyrir aldraða. 

Þannig hefur rúmur helmingur 
af fé sjóðsins runnið til rekstrar á 
undan förnum árum og til samans 
er það fjár magn vel á 11 milljarða 
fram reiknað.;Því var það eftir tektar-
vert í fyrra vor, þegar ráð herra kynnti 
til sögunnar stór á tak í upp byggingu 
hjúkrunar heimila, eins og það var 

kallað og gerir ráð fyrir að til verk-
efnisins verði settir 9 milljarðar á 
næstu 4 árum.;Sú upp hæð dugir ekki 
einu sinni til að upp hefja féð sem 
hefur verið veitt út úr fram kvæmda-
sjóðnum frá hruni í rekstur. 

Ekki til sóma 
;Svona fram koma er stjórn völdum 

ekki til sóma og á að afl eggja hið 
bráðasta. 

Þar dugir ekki að koma með nýtt 
lof orð um að nú eigi að veita sér stöku 
fjár magni í þessu sama skyni og að 
nú megi vænta stór á taks í byggingu 
hjúkrunar heimila er aumt yfir klór, 
því að sjálf sögðu á fyrst að snúa sér að 
því að láta fram kvæmda sjóð aldraðra 
sinna sínu rétta og upp hafl ega hlut-
verki“. 

Herra for seti - Þetta frum varp, sem 
við hér ræðum snýr að því ein mitt 
að af nema þetta bráða birgða á kvæði 
sem heimilar stjórn völdum að veita 
fé úr sjóðnum í allt annað en hlut-
verk hans upp hafl ega var.;Af þessum 
brýnu á stæðum vona ég inni lega að 
þetta frum varp fái hér mál efna lega og 
skjóta með ferð hér í þinginu.

Listi yfir  þau sex  verkefni sem 
eiga möguleika á því að hljóta 
Eyrarrósina í ár.

 
Frá árinu 2005 hafa Byggðastofnun, 

Air Iceland Connect  og  Listahátíð 
í Reykjavík  veitt viðurkenningu í 
nafni Eyrarrósarinnar til afburða 
menningarverkefna utan höfuð
borgarsvæðisins.  Eyrarrósinni er 
ætlað að  beina  sjónum að og hvetja 
til menningarlegrar fjölbreytni, 
nýsköpunar og uppbyggingar á sviði 
menningar og lista.

Alls bárust 30 umsóknir um 
Eyrarrósina 2019 hvaðanæva af 
landinu en sex þeirra hafa nú verið 
valin á Eyrarrósarlistann og eiga þar 
með möguleika á að hljóta tilnefningu 
til sjálfra verðlaunanna í ár.

Á Eyrarrósarlistanum 2019 birtast 
nöfn þeirra  sex verkefna sem eiga 
möguleika á að hljóta  verðlaunin í 
ár. Sjálfri Eyrarrósinni fylgir tveggja 

milljón króna verðlaunafé en að auki 
munu tvö verkefnanna hljóta 500 
þúsund króna verðlaun.

Eyrarrósarlistinn 2019:
- Act Alone leiklistar- og 

listahátíð, Suðureyri
- Gamanmyndahátíð Flateyrar
- List í ljósi, Seyðisfirði
- Alþjóðlega kvikmyndahátíðin 

Norðanáttin (Nothern Wave), 
Snæfellsbæ 

- LungA skólinn, Seyðisfirði
- Plan-B listahátíð, Borgarnesi
 
Eyrarrósin  verður  afhent 

við hátíðlega athöfn  þann  12. 
febrúar næstkomandi í Garði, 
Suðurnesjabæ, heimabæ alþjóðlegu 
listahátíðarinnar  Ferskra Vinda  sem 
er handhafi Eyrarróasarinnar frá 
síðasta ári. Frú Eliza Reid, verndari 
Eyrarrósarinnar mun afhenda 
verðlaunin.

Eyrarósin 2019 verður 
afhent í Garðinum

GÓÐUR TÍMI TIL AÐ PANTA  
2019 ÁRG. AF HOBBY
Ontour 390SF verð 3.000.000
Deluxe 460Ufe verð 3.500.000
Excellent 495UL verð 3.700.000
Excellent 540UL Verð 3.880.000
Excellent 560Cfe verð 4.200.000
Premium 495UL verð 4.330.000
Premium 560UL verð 4.700.000
Premium 560Cfe verð 4.860.000

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON - BOSAL.IS - SÍMI 7775007 - EMAIL: BOSAL@BOSAL.IS

Sjálfskyptur, 500 Hestöfl, 
Pretarder, Bakkmyndavél, 
Ískápur, Leiðsögukerfi, Sím-
kerfi, Álfelgur.

Stál pallur með yfirbreiðslu 
og vökvagabli.

Sturtu dæla á mótor.

Afhendist hvar sem er á 
landinu

Verð 17.000.000  
+ Vsk

2.4 Ltr vél, 18” Álfelgur, 
Bakkmyndavél, símkerfi,  
Snertiskjár, Lyklalaust  
aðgengi.

Dráttarkúla aftakanleg 
110.000 kr auka.

5 Ára ábyrgð, 8 Ára ábyrgð á 
Rafgeymum.

Verð 4.400.000kr

NÝIR 2019 MITSUBISHI 
OUTLANDER PLUG-IN HYBRIT

MAN 8X8 ÁRG 2018 
EKINN 23.000 KM

Verð 4.300.000 kr
Afhentir Reykjavík-Akureyri-
Ísafirði-Egilsstöðum eða eftir 
samkomulagi.



13   7. febrúar 2019

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Walk-in N
Öryggi og vellíðan

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

Útiloka fatlað fólk,öryrkja og sjúklinga

Þarna er Reykja víkur borg að 
úti loka fatlað fólk, ör yrkja og 
sjúk linga, sem eru sá hópur 

sem sækir helst um fé lags legt hús-
næði,“ segir Þuríður Harpa Sigurðar-
dóttir, for maður ÖBÍ.  

Til efni um mælanna er nýtt álit ÖBÍ 
um drög að nýjum reglum Reykja-
víkur borgar um út hlutun fé lags legs 
hús næðis. 

Þuríður segir að til standi að funda 
með Reykja víkur borg um málið, 
því ekki verði annað séð en að verði 
reglurnar inn leiddar svona, sé verið að 
brjóta lög. 

Um reglu drögin segir m.a. á bls. 3 í 
um sögn ÖBÍ: 

„Tekju mörkin sam kvæmt 
drögunum sem hér eru til um sagnar 
eru enn lægri eða 3.680.475 kr. sem 
myndi gera að verkum að ör orku-
líf eyris þegar með engar aðrar tekjur 
en líf eyri al manna trygginga eru yfir 
tekju mörkum fyrir fé lags legt leigu-
hús næði. … Tölur frá borginni 
sjálfri sýna að þetta er hópur sem er 
í bráðum hús næðis vanda, sem hefur 
aukist hin síðustu ár. Verði reglurnar 
að veru leika verður ekki annað séð en 
að borgin muni úti loka þennan hóp 
frá því að geta fengið fé lags legt hús-
næði. … Því má velta fyrir sér hvort 
þetta á kvæði, eins og það er sett upp, 
sé ó lög legt. 

Vart þarf þó að taka fram að 
ó skertur líf eyrir al manna trygginga er 
einungis um 50-60% af þeim tekjum 
sem ein stak lingur þarf í raun að hafa til 
mann sæmandi fram færslu sam kvæmt 
neyslu við miðum stjórn valda, að við-
bættum eðli legum hús næðis kostnaði.“ 

Fram kom í fréttum RÚV nú í 
kvöld að málið sé í skoðun en Reykja-
víkur borg hafi ekki á kveðið hvaða 
tekju mörk muni eiga við. ÖBÍ bendir 
á að tekju mörk fyrir út hlutun hjá 
Brynju – Hús sjóði Ör yrkja banda lags 
Ís lands, séu yfir 5,1 milljón króna á ári.

Fræðasetur og 
menningarmiðstöð

Jón geir H. Hlina son, bæjar-
full trúi L-listans leggur fram 
svo hljóðandi til lögu: Lagt er 

til að Sveitar fé lagið Vogar kanni með 
kaup á fast eigninni Hafnar götu 15 
(Sól heimum) sem nú er til sölu með 
því mark miði að húsið verði nýtt 
sem fræða setur og menningar mið-

stöð, á samt því að þar geti ný ráðinn 
menningar full trúi í Sveitar fé laginu 
Vogum haft að stöðu sína. Bergur Álf-
þórs son leggur til að málinu verði vísað 
til um fjöllunar í bæjar ráði. 

Til lagan er sam þykkt sam hljóða 
með sjö at kvæðum. 

Samráðsteymi ráðuneyta 
og sveitarfélaga

Á síðasta fundi stjórnar Sam-
bands sveitar fé laga á Suður-
nesjum lagði fram kvæmda-

stjóri fram minnis blað dags. 10. janúar 
2019 frá fram kvæmda stjóra S.S.S vegna 
byggða á ætlunar 2018-2024. 

Verk efnis mark mið: Að gera ríki og 
sveitar fé lög færari um að bregðast við 
þenslu á vaxtar svæðum. 

Lagt er til að komið verði á fót sam-
ráð steymum ráðu neyta, við komandi 
sveitar fé laga, Byggða stofnunar og eftir 
at vikum fleiri aðila fyrir þau svæði 
sem skil greind eru sem vaxtar svæði 
utan höfuð borgar svæðisins, svo sem 
Suður nes, suður firði Vest fjarða og Ár-
nes sýslu. 

Verk efni teymanna verði að draga 
fram á skoranir sem svæðin standa 
frammi fyrir og leiða saman lykil aðila 
varðandi stefnu mótun og að gerðir fyrir 
svæðið til lengri og skemmri tíma. 

• Á byrgð: Sam göngu- og sveitar-
stjórnar ráðu neyti. • Fram kvæmdar-
aðili: Sam göngu- og sveitar stjórnar-

ráðu neyti.• Dæmi um sam starfs aðila: 
For sætis ráðu neyti, fjár mála- og efna-
hags ráðu neyti, vel ferðar ráðu neyti, 
mennta- og menningar mála ráðu neyti, 
sveitar fé lög og Byggða stofnun.• Tíma-
bil: 2018–2024.• Til laga að fjár mögnun: 
Sam göngu- og sveitar stjórnar ráðu-
neyti. 

Verk efnið er komið inn í Byggða-
á ætlun að til stuðlan Sam bands 
sveitar fé laga á Suður nesjum. Fram-
kvæmda stjóri Sam bands sveitar fé laga 
á Suður nesjum skrifaði til löguna um 
Vaxtar svæði sem var sam þykkt af ríkis-
valdinu. 

Niður staða fundarins 10. janúar 
sem haldinn var með full trúum fyrr-
nefndra vaxtar svæða var sú að Suður-
nesin yrðu fyrsta vaxtar svæðið á 
landinu sem færi í gegnum sam ráðs-
ferlið skv. Byggða á ætlun 2018-2024. 
Verk efna stjóra ráðu neytisins var falið 
að funda með fram kvæmda stjóra SSS 
og hefja vinnuna. Ráðu neytið mun út-
búa erindis bréf og senda út.

Fjölnota hús með gervigrasi?

Á fundi bæjarráðs 
Suðurnesjabæjar var fjallað 
um íþróttamannvirki. Tillaga 

D og J lista um skipan vinnuhóps til 
að meta kosti vegna uppbyggingar 
knattspyrnuvallar eða fjölnota húss 
með gervigrasi í Suðurnesjabæ. 

Minnisblaðið lagt fram og rætt. 
Samþykkt að vísa málinu til íþrótta-og 
tómstundaráðs til kynningar. Tillaga 
D og J lista um skipan vinnuhóps 
lögð fram og samþykkt. Bæjarstjóra 
er falið að leita eftir tilnefningum í 
starfshópinn.

Bæjarráð heimilar undirbúning 

vinnu við áfanga II Stapaskóla
- Vinna við fyrsta áfanga Stapaskóla er nú í fullum gangi.

Bæjarráð Reykjanesbæjar 
heimilaði á fundi sínum  
verkefnastjórn Stapaskóla 

að hefjast vinnu við áfanga II. 
Framkvæmdir við fyrsta áfanga 
eru hafnar sem gert er ráð fyrir að 
verði tilbúinn haustið 2020. Heimild 
bæjarráðs verður tekin fyrir í 
bæjarstjórn 5. febrúar nk. 

Stapaskóli er heildstæður skóli 
fyrir börn á aldrinum 2-16 ára sem er 
að rísa í Dalshverfi. Fjöldi nemenda 
við fullsetinn skóla er um 500 á 

grunnskólaaldri og 120 á leikskólaaldri.
Næsta haust munu nemendur í 

1.-5. bekk stunda þar nám. Skólinn 
verður í hjarta hverfisins og mun þjóna 
íbúum grenndarsamfélagsins sem 
menningarmiðstöð. Áhersla verður 
lögð á öflugt foreldrastarf og náin tengsl 
við nánasta umhverfi. Í skólastarfi 
verður sérstök áhersla á sköpun og 
listir, verklegt nám og tækninám.  Á 
lóð Stapaskóla er nú rekið útibú frá 
Akurskóla í bráðabirgahúsnæði.

Heimasíða Rnb.
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Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

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

Smurþjónusta

motormax@motormax.is

Við notum eingöngu
hágæðaolíur frá Motul

Motormax er þjónustufyrirtæki í glæsilegu 
húsnæði að Vatnagörðum 12.

Við leggjum áherslu á varahluti í alla bíla
smurþjónustu og bílaþrif. Renndu við
engar tímapantanir í smurþjónustu.

Tímabókanir fyrir bílaþrif eða
varahlutapantanir í síma 545 4040 
og á: motormax@motormax.is

Opnunartímar

Virka daga   07:45 til 18:00
Laugardaga   12:00 til 16:00

Engar tímapantanir!

Hægt að 
byggja 
ódýrar 
íbúðir

Eitt af stóru málunum í 
kjaraviðræðunum er að tryggt 
verði framboð á ódýrara 

húsnæði en nú er í boði.Húsnæðisverð 
hefur að undanförnu rokið upp og 
leiguverð er gífurlega hátt. Það voru 
því athyglisverðar fréttir sem bárust 
frá Þorlákshöfn. Þar er verið að byggja 
litlar íbúðir sem seldar verða á 14-16 
milljónir. Þetta er helmingi ódýrara en 
þekkist.

Verðið er mun lægra en það sem 
verið er að bjóða á Íslandi í dag á 
nýjum íbúðum. Það er raunhæfur 
möguleiki að geta boðið tveggja 
herbergja rúmlega 50 fermetra íbúð 
á 14–16 milljónir og hér erum við 
að tala um 100% tilbúnar íbúðir 
með innréttingum og tækjum. Þessi 
verð geta staðist ef sveitarfélög eru 
tilbúin að stilla verði lóða og gjalda 
í hóf,“ segir Jón Valur Smárason, 
framkvæmdastjóri Pró hús ehf.

Það skiptir miklu máli að 
sveitarfélögin að sveitarfélögin 
bjóði upp á ódýrar lóðir og að 
byggingaleyfisgjöld séu hófleg.

Þetta sýnir að hægt er að byggja 
ódýrt.
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Viltu auglýsa í Suðurnesjablaðinu? Auglýsingasíminn er 578 1190


