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Í tilefni 85 ára afmælis Slysavarnardeildarinnar Unu í Garði voru nokkrir félagar heiðraðir fyrir langt og farsælt starf.F.v. Hrönn 
Edvinsdóttir,Sigríður Halldórsdóttir,Brynja Pétursdóttir,Birna Margeirsdóttir og Kristín Ögmundsdóttir. Á myndina vantar Kristjönu 
Kjartandsdóttur.

Unukonur í Garði heiðraðar

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir
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ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

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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Öldungaráð fundaði með 
nýjum forstjóra HSS

Nýtt merki Suðurnesjabæjar

Stjórn Öldunga ráðs Suður
nesja fundaði fyrir stuttu 
með nýjum for stjóra Heil

brigðis stofnunar Suður nesja. Stjórn 
Öldunga ráðs Suður nesja hefur frá því 
það var stofnað árið 2014 lagt mikla 
á herslu á að berjast fyrir bættri að
stöðu og þjónustu á HSS. Einnig hefur 
Öldunga ráðið barist fyrir að mál efni 
aldraðra séu á vallt höfð í fyrir rúmi. 

Markús I.Ei ríks son nýr for stjóri 
HSS fór yfir stöðu mála og rakti 
hvermnig hann vill sjá starf semi HSS 

þróast á næstu misserum. Það kom 
greini lega fram í máli Markúsar að 
hann hefur mikinn metnað í að unnið 
verði að því að bæta þjónustuna svo og 
að stöðu starfs fólks. 

Á mynbdinni eru frá vinstri:Jón
geir Hlina son,for maður Öldunga
ráðs Suður nesja,Markús I.Ei
ríks son,for stjóri HSS,Þór dís 
Kristins dóttir,Sigurður Jóns
son,Eyjólfur Ey steins son og Magnús 
Magnús son.

Í desember í fyrra var endan lega 
stað fest að sam einað sveitar fé lag 
Sand gerðis og Garðs myndi fá 

nafnið Suður nesja bær, en nafnið varð 
hlut skarpast í könnun meðal íbúa og 
hlaut sam þykki Sam göngu og sveitar
stjórnar ráðu neytisins frá og með 1. 
janúar 2019. Næsta verk efni var síðan 
að hanna bæjar merki fyrir hinn ný
nefnda bæ. 

Bjarki Lúð víks son, grafískur 
hönnuður hjá aug lýsinga stofunni 
Hvíta húsinu, var fenginn til verksins. 
Niður staða hans var að byggja merkið 
á tengslum bæjarins við hafið. Á því 

má sjá skip búið seglum bera við sjón
deildar hringinn. Sam hverfan í línum 
skipsins og öldum hafsins undir vísa 
í sam eininguna. Skipið sjálft er hvítt, 

en grunn liturinn blár, litur himins 
og hafs. Einnig eru til út færslur með 
dökkum línum og ljósum bak grunni 
þar sem að stæður eða til efni kalla á 
slíka út færslu.  

„Við erum hæst á nægð með út
komuna,“ segir Magnús Stefáns son,  
bæjar stjóri Suður nesja bæjar um 
merkið. „Þetta er stíl hreint merki með 
nú tíma legum blæ en sker sig heldur 
ekki um of úr öðrum bæjar merkum 
og mynd efnið er við eig andi fyrir stað
setningu, at vinnu hætti og menningu 
Suður nesja bæjar.“

Frítekjumark verði 
hækkað verulega

Birgir talaði 
mest

Lands fundur Lands sam bands 
eldri borgara krefst þess að 
„staðið verði við það fyrir heit 

að allri eldri borgarar nái að minnsta 
kosti lág marks launum og að greiðslur 
Tryggingar stofnunar ríkisins breytist 
á sama tíma og taxta breytingar verða 
á launa markaði.“ 

Þá telur fundurinn nú verandi 
reglu verk um fjár magns tekjur ó við
unandi, því sam kvæmt lögum er 
einnig greiddur skattur af verð
bólgunni. Eðli legt er að skatt leggja 
að eins raun vextina. Vaxta tekjur 
eldri borgara hafa líka í för með sér 
skerðingu á líf eyri al manna trygginga. 

Þessi tví sköttun fjár magns tekna er 
sér stak lega ó rétt lát. Hún kemur í 
veg fyrir að eldri borgarar geti var
veitt sparnað sinn í bönkum með já
kvæðum raun vöxtum. Hækka þarf 
frí tekju mark fjár magns tekna hjá 
Trygginga stofnun ríkisins og/eða taka 
upp sér stakan per sónu af slátt gagn vart 
fjár magns tekjum eldri borgara. 

Fundurinn telur það al gjört rétt
lætis mál að al mennt frí tekju mark 
verði hækkað veru lega og jafn framt 
því verði gerð á ætlun um lækkun og 
af nám prósentu skerðingar Trygginga
stofnunnar vegna greiðslna úr  líf
eyris sjóðum. 

Einnig leggur fundurinn á herslu 
á að tryggður verði jöfnuður milli 
líf eyris þega gagn vart al manna
tryggingum, vegna líf eyris frá líf
eyris sjóðum sem til kominn er vegna 
skyldu ið gjalds, hvort sem líf eyrir 
kemur úr sam tryggingu eða sér eign. 

Fundurinn telur að af nema beri 
skerðingu vegna at vinnu tekna við 
út reikninga hjá Trygginga stofnun 
ríkisins og að  reglur um sveigjan
leg starfs lok verði endur skoðaðar nú 
þegar. Enda sé það í sam ræmi við 
fram tíðar sýn og megin mark mið eins 
og það birtist í fjár hags á ætlun ríkis
stjórnarinnar 20192023.

Birgir Þórarinss þingmaður 
Miðflokksins í Suðurkjördæmi 
er ræðukóngur þingsins. Birgir 

hefur á yfirstandandi löggjafarþingi 
flutt 341 ræðu og athugasemd og 
talað í 1.075 mínútur eða um 18 
klukkustundir.

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

JÓHANN FRIÐRIK RÁÐINN 
FRAMKVÆMDASTJÓRI KEILIS

Jóhann Friðrik Friðriksson 
hefur verið ráðinn nýr 
framkvæmdastjóri Keilis 

– miðstöðvar vísinda, fræða 
og atvinnulífs, í stað Hjálmars 
Árnasonar sem lætur af störfum í 
sumar eftir 12 ára starf.

Jóhann, sem nú starfar sem 
fagstjóri sálfélagslegra þátta 
hjá Vinnueftirlitinu, lauk BA 
prófi í heilbrigðisvísindum og 
meistaraprófi í lýðheilsuvísindum frá 
Arnold School of Public Health við 
University of South Carolina.

Jóhann starfaði áður sem 
stjórnandi klínískra og akademískra 

rannsóknateyma og sem 
vísindamaður við taugalæknadeild 
og lýðheilsudeild sama skóla.

Hann hefur einnig starfað sem 
verkefnastjóri við vísindastofnanir 
í Bandaríkjunum og unnið að 
sjálfstæðum ráðgjafaverkefnum þar 
og hér heima.

Jóhann  hefur haldið fjölda 
námskeiða og fyrirlestra á sínu 
fagsviði.

Hann er  búsettur í Reykjanesbæ 
ásamt fjölskyldu sinni þar sem 
hann gegnir m.a. embætti forseta 
bæjarstjórnar Reykjanesbæjar.
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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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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

TRANSAVIA HEFUR FLUG TIL 
KEFLAVÍKURFLUGVALLAR Í SUMAR

Transavia mun fljúga frá Schiphol 
til Keflavíkur þrisvar sinnum í 
viku frá 5. júlí næstkomandi og 

þannig fylla að hluta upp í það skarð 
sem varð til við brottfall WOW air fyrir 
helgi. Flogið verður á mánudögum, 
miðvikudögum og föstudögum og 
mun fjöldi ferða aukast til framtíðar. 
Stefnt er á flug allt árið.  Með þessu 
er Transavia að bregðast við aukinni 
eftirspurn eftir flugi til og frá Íslandi í 
kjölfar gjaldþrots WOW air. Að sama 
skapi gefur þetta Transavia tækifæri 
til þess að útvíkka leiðakerfi sitt til 
norðurs.

Ákvörðun um flug Transavia til 
Keflavíkurflugvallar er tekin með 
samstarfsaðilanum Voigt Trave. „Við 
sjáum þetta sem gott tækifæri fyrir báða 
aðila og er útvíkkun á okkar samstarfi. 
Að auki mun Transavia fljúga til 
Akureyrar í samstarfi við Voigt Travel 
frá og með 27. maí og er við því að gera 

Ísland enn aðgengilegri,“ segir Cees 
van den Bosch, framkvæmdastjóri 
Voigt Travel.

Transavia Netherlands er hollensk 
lággjaldaflugfélag og hluti af Air 
France KLM Group. Transavia er 
annað stærsta flugfélagið í Hollandi. 
Það flýgur til meira en 110 áfangastaða, 
aðallega í Evrópu og NorðurAfríku. 
Transavia flytur meira en 15 milljón 
farþega á ári.
Þegar ljóst var að WOW air myndi 
hætta starfsemi hafði Isavia samband 
við Transavia Netherlands sem höfðu 
áður sýnt Íslandi áhuga sem áfangastað. 
„Transavia brást skjótt við og lýsti fljótt 
yfir áhuga á því að hefja flug milli 
Keflavíkur og Amsterdam. Þetta eru 
virkilega ánægjuleg niðurstaða en 
Isavia mun áfram leita til flugfélaga 
um að hefja flug til landsins,“ segir 
Hlynur Sigurðsson, framkvæmdastjóri 
viðskiptasviðs Isavia.

Samfélagsmein  
– tökum okkur á!

Ás geir Ei ríks son bæjar stjóri í 
Vogum skrifar í viku legum 
pistli sínum Voga hrað ferð.“ Í 

pistli mínum þann 1. mars s.l. sagði ég 
frá upp setningu hraða við vörunar skilta 
í Vogum. Skiltin segja öku mönnum til 
um á hvaða hraða er ekið, og séu öku
menn innan lög legs há marks hraða 
skiptast á að birtast vin gjarn legur bros
karl og hraðinn sem við komandi ekur 
á, í fagur grænum lit. Sé hins vegar 
ekið um fram leyfi legan há marks hraða 
verður bros karlinn að fýlu karli, rauðum 
á lit. Það sem ekki kom hins vegar fram 
í fréttinni var að tækið er með þeim 
á gætum, að það safnar saman töl fræði 
um hraða öku tækjanna sem fram hjá 
þeim aka. Nú höfum við tekið út töl

fræðina fyrir fyrstu tvær vikurnar frá 
því þau voru sett upp. Niður stöðurnar 
eru ekki góðar og okkur öku mönnum 
sem aka um Vogana um til há borinnar 
skammar. Skoðum töl fræðina frá 
Stapa veginum. Munum að Stapa
vegurinn er inni í bænum, og það er 
30 km há marks hraði á klukku stund. 
Sam kvæmt greiningunni var meðal
hraði allra öku tækja sem um götuna 
fóru á tíma bilinu 1.  13. mars 53 
km/klst. Sá sem hraðast ók mældist á 
93 km hraða á klst. Þetta er meira en 
þre faldur há marks hraði, og flokkast 
væntan lega undir ofsa akstur. Slíkur 
akstur varðar öku leyfis sviptingu. HÁ
MARKS HRAÐINN ER 30 KM/KLST 
 ÞETTA ER INNI Í MIÐJUM BÆ!!!! 
Hvers konar fram koma er þetta eigin
lega? Hvað á það að þýða að nánast allir 
sem aka fram hjá þessu skilti virða ekki 
há marks hraðann? Ég ætla ekki einu 
sinni að segja ykkur hvað hitt hraða
við vörunar skiltið segir okkur  það 
eru verri tölur. Það sjáum við hraða 
sem mælist í þriggja stafa tölum. Þar 
sem há marks hraðinn er 30 km/klst. 
Berum við enga virðingu lengur fyrir 

leik reglunum í sam fé laginu? Gefum 
við ein fald lega skít í öryggi gangandi 
veg far enda – sér stak lega barnanna 
okkar? Er há marks hraðinn einungis til 
þess að skreyta sig með á tylli dögum? 
Það er fjöldinn allur af skóla börnum 
sem fer yfir þessa götu á hverjum degi 
á leið sinni til og frá skóla  sam kvæmt 
þessu eru þau í bráðri hættu. Sem betur 
fer hafa ekki nein slys orðið á gangandi 
veg far endum hjá okkur – en sam
kvæmt þessum mælingum er hættan 
til staðar. Góðir hálsar! Þetta er graf
alvar legt mál, sem við sem sam fé lag 
eigum ekki að líða  og alls ekki láta 
við gangast. Tökum höndum saman, 
tökum okkur á og sýnum á byrga 
hegðun í um ferðinni. Það að aka um
fram leyfi legan há marks hraða flýtir för 
okkar einungis um ör fáar sekúndur, 
sem á ögur stundu geta reynst ör
laga ríkar og dýr keyptar. Líf og heilsa 
barnanna okkar og annarra veg far enda 
eru í húfi. Látum ekki spyrjast á okkur 
að við séum um ferðar dólgar  tökum 
okkur tak og sam einumst um að laga 
þetta. Strax. Svona gerum við ekki. Og 
hana nú.

TJALDSVÆÐIÐ Í VOGUM

STÝRIHÓPUR UM ÞARFAGREININGU

Nú eru hafnar framkvæmdir 
á tjaldsvæði sveitarfélagsins. 
Um er að ræða lagningu 

fráveitu og vatnsveitu inn á svæðið, 
en einnig stendur til að koma 
þar fyrir nýju aðstöðuhúsi með 
salernum og sturtum. Þá hefur 
rekstraraðili svæðisins einnig hafist 
handa við gerð undirstaða fyrir þrjú 

smáhýsi, sem eru væntanleg innan 
skamms. Þau verða leigð út sem 
gistirými. Húsnæði sem áður hýsti 
veitingahúsið Jón sterka er nú komið 
í eigu rekstraraðilans, og verður 
framvegis nýtt sem þjónustumiðstöð 
fyrir gesti tjaldstæðisins. Þjónusta 
við gesti tjaldsvæðisins stendur 
því til mikilla bóta og unnt að taka 

vel á móti gestum á tjaldsvæðið, 
sem fer ört fjölgandi. Sveitarfélagið 
gerði samkomulag við rekstraraðila 
á síðasta ári, og fór starfsemin vel 
af stað. Með aukinni þjónustu og 
bættri aðstöðu má fastlega gera ráð 
fyrir að starfsemin eigi eftir að vaxa 
og dafna í ár.(Vogahraðferð Ásgeirs 
bæjarstjóra)

Á 18. fundi bæjarráðs þann 27. 
febrúar 2019 var fjallað um 
minnisblað bæjarstjóra og 

erindi frá stjórnendum Gerðaskóla, 
varðandi húsnæðismál skólans. 
Bæjarráð samþykkti að skipaður 

verði stýrihópur sem fái það verkefni 
að láta vinna þarfagreiningu um 
húsnæðisþörf Gerðaskóla og mat 
á lýðfræðilegum þáttum, svo 
sem um þróun fjölda nemenda 
Gerðaskóla. Stýrihópinn skipi 

formaður bæjarráðs, bæjarstjóri og 
skólastjóri Gerðaskóla. Stýrihópurinn 
skili skýrslu til bæjarráðs fyrir lok 
maí 2019. Afgreiðsla bæjarráðs 
samþykkt samhljóða í bæjarstjórn 
Suðurnesjabæjar.

Nýr verkefnastjóri Íslenska 
byggingavettvangsins

Sandra Hlíf Ocares hefur verið 
ráðin verkefnastjóri Íslenska 
byggingavettvangsins sem 

er samstarfsvettvangur Samtaka 

iðnaðarins, Nýsköpunarmiðstöðvar, 
Mannvirkjastofnunar, Íbúðalánasjóðs 
og Framkvæmdasýslu ríkisins. 
Vettvanginum er ætlað að efla 

innviði, auka samkeppnishæfni og 
efla samtal innan byggingageirans um 
hagsmunamál hans.

Sandra er með BA gráðu í lögfræði 
frá Háskólanum í Reykjavík og 
ML gráðu frá sama skóla. Sandra 
býr yfir víðtækri reynslu en áður 
starfaði hún sem framkvæmdastjóri 
viðskiptaþróunar hjá Eik 
fasteignafélagi, yfirlögfræðingur 
Plain Vanilla og framkvæmdastjóri 
þjónustusviðs Alterna. Þá var hún 
kosningastjóri Sjálfstæðisflokksins 
fyr ir síðustu sveit ar stjórn ar kosn
ing ar. Um árabil starfaði hún sem 
sjálfstætt starfandi lögmaður. 
Sandra hefur gegnt ýmsum stjórnar 
og trúnaðarstörfum, hún var 
varaformaður stjórnar ÍV sjóða, í 
stjórn Icelandic Gaming Industry og 
er nú formaður tilnefningarnefndar 
VÍS auk þess sem hún situr í 
barnaverndarnefnd Reykjavíkur.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.
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Óskum öllum 
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á Íslandi til 

hamingju með 
baráttudag verka-

lýðsins 1. maí

Fyrsti vetrardagur
var 22. október sl.
Dekkjaskipti á hagstæðu verði fyrir fólksbíla, 
minni sendibíla og jeppa. Gott úrval dekkja. Hagstæð kjör. 

Bifreiðaverkstæði Launafls
Austurvegi 20, Reyðarfirði
414-9420 / bill@launafl.is
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Gleðileg jól

Sandgerðishöfn

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum

Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum
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• 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

Norræna félagið með 
Konsertkaffi
Á dögunum stóð Norræna félagið í Reykjanesbæ fyrir Konsertkaffi í Bókasafni Reykjanesbæjar.Tilefni var dagur 

Norðurlandanna. Skúli Thoroddsen er formaður Norræna félagsins í Reykjanesbæ og talaði hann í ávarpi sínu um 
mikilvægi norræns samstarfs. Gyrðir Elíasson las kafla úr einni bóka sinna og Kristján Kristjánsson flutti nokkur 

lög. Einnig las ung stúlka upp.
Boðið var upp á kaffi saft og sænska kanilsnúða. Ágætis mæting var í Konsertkaffið.
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3. tölublað 3. árgangu

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Fær skynsemin 
að ráða?

Stór hluti á almenna 
vinnumarkaðnum hefur nú 
samþykkt kjarasamningana. 

Nú var farin sú leið að laun hækka í 
krónutölu,þannig að laun þeirra lægsti 
hækka mest. Skattalækkun verður 
einnig mest til þeirra lægst launuðu. 

En það á eftir að gera fleiri saminga. 
Er líklegt að hæst launuðu í opinbera 
kerfinu sætti sig við krónutöluhækkun. 
Forystumenn þeirra samtaka ræða um 
prósentuhækkanir.

Heildsalar og framleiðendu boða 
strax verðlagshæækanir. ASÍ og 
Neytendasamtökin eiga að birta lista 
yfir þær vörur sem hækka. Við getum 
þá hætt að kaupa þær vörur. Það er 
sterkasta vopn neytenda til að stöðva 
verðhækkanir.

Það gengur ekki ef óábyrgir aðilar 
í þjóðfélaginu ætla sér að eyðileggja 
skynsamlega kjarasaminga.

Eitt verður að laga. Greiðslur til 
eldri borgara frá Tryggingastofnun 
þurfa og verða að hækka um sömu 
krónutölu og kjarasamningar.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Frábærar 

pizzur

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

Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.


