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Það er búið að vera mikið um að vera síðustu vikurnar í makrílveiðinni. 
Sannarlega góð búbót eftri að loðnan brást okkur algjörlega.

Makríllinn góð búbót

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 17.000, plús vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

Upplýsingar og pantanir  
í síma 863-0529 og 772-0030

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Upplýsingar í síma 863-0529

Gróðurmold afgreidd 
inn í garðinn á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum 
(Kalk- þríforsfat og blákorn) 

Hver poki er c.a. 900 kg 

kr. 15.000 heimkomið

Gróðurmold afgreidd
beint í garðinn
á Suðurnesjum

Moldin er hrærð með íblöndunarefnum
(Kalk-þrífosfat og blákorn)
Hver poki er c.a. 900 kg.
Kr. 18.600, með vsk. - heimkomið
.Upplýsingar og pantanir í síma 863-0529

%

20.000

778-9214.

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.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

Finnur þú
gullstöng?

Nýr miði á næsta sölustað!

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

• 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
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Við þurfum fleiri 
og nýjar lausnir í 
málefnum aldraðra

Þjóðin er að eldast. Hlutfall alraðra verður sífellt hærra með 
hverju árinu sem líður.Allir hljóta að fagna þessari þróun en það 
kallar á nýjar lausnir í málaflokknum.

Það vantar víða hjúkrunarheimili og ekki verð-
ur hjá því komist að gera verulegt átak í þeim efn-
um á næstu árum. Ríkisstjórnin er þegar með átak 
í gangi sem skila mun fleiri hjúkrunarrýmum á 
næstu árum. Viðræður standa yfir við ráðuneytið 
um bygginga 60 hjúkrunarrýmis í Reykjanes-
bæ,en á móti mun Hlévangur leggjast af. 

Bygging hjúkrunarrýma er ekki eina lausnin.
Það þarf að leggja mun meiri áherslu á forvarnar-
starf en nú er gert. Það getur seinkað því hjá 
mörgum að þurfa að færa sig frá eigin heimili yfir á hjúkrunarheimili. 
Hér á Suðurnesjum eru menn byrjaðir að horfa til framtíðar. Heilsuá-
tak Dr.Janusar Guðlaugssonar hefur tekist mjög vel,sem mörg hundruð 
manns hafa sótt.Reykjanesbær hefur stutt verkefnið dyggilega.

Reglulega er gönguhópur í Reykjaneshöllini. Einnig er hópur eldri 
borgara sem stundar göngur úti.Sveitarfélögin eru með myndarlega 
þreksali og sundlaugar,sem margir eldri borgarar stunda. Allt þetta er 
mjög gott forvarnarstarf.

Sveitarfélögin á Suðurnesjum hafa  undirrituð viljayfirlýsingu um 
samstarf vegna heilsueflandi samfélags á Suðurnesjum. Að verkefn-
inu standa sveitarfélögin á Suðurnesjum ásamt Heilbrigðisstofnun 
Suðurnesja, Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum og Embætti land-
læknis. Markmið með samstarfinu er að með markvissari hætti megi 
greina stöðu og leita lausna sem stuðla að heilbrigðum lifnaðarháttum, 
heilsu og vellíðan allra íbúa á Suðurnesjum. Þetta er spennandi sam-
starfsverkefni og mun vera í fyrsta skipti sem Embætti landlæknis og 
heilbrigðisstofnun taka upp samstarf við sveitarfélög í heilum lands-
hluta um þetta málefni.

Svandís Svavarsdóttir heilbrigðisráðherra skrifaði á dögunum grein í 
Morgunblaðið,þar sem hún vbendir á að það þurfi að vera sveigjanleiki í 
öldrunarþjónustu. Vitnar hún í að Akureyringar sem byggist á sveigjan-
legri dagþjónustu í stað hvíldarinnlagna. Reynslan af þessu hefur gefið 
góða raun.

Eins og kunnugt er var hjúkrunarheimilð í Garði lagt niður. Litlar 
líkur eru á því að nýtt hjúkrunarheimili verði byggt á næsut árum í stað 
Garðvangs.

Það ætti að vera hvatnig fyrir Suðurnesjabæ,sem telur rúmlega 3500 
íbúa að huga að þeirri lausn sem heilbrigðisráðherra talar um og hrósar.
Það er hægt að bjóða eldra fólki,sem býr heima,en þarf stuðning,fjöl-
breyttari og meiri þjónustu yfir daginn.

Ég átti þess að hlusta á kynningu forstöðumanns öldrunarþjónustu 
Akurneyrar um þetta efni. Þar kom fram að eldri borgarar geti fengið 
þessa þjónustu alla daga ársins og þar með mat virka daga sem helgidag. 
Fólk fer svo heim um kvöldið og mætir aftur daginn eftir. Þetta fyrir-
komulag getur hentað mörgum eldri borgurum og seinkar því að fara á 
hjúkrunarheimili. Staðreyndin er sú að allir vilja búa eins lengi heima 
og mögulegt er.

Þetta spara einnig mikið í byggingu dýrra hjúkrunargheimila.

LEIÐARI
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Á fundi bæjarráðs Suðurnesjabæj-
ar var minnisblað frá sviðsstjóra 

stjórnsýslusviðs vegna björgunar-
aðgerða og hreinsunar er rúmlega 
50 grindhvalir syntu upp í fjöru við 
Útskálakirkju. Afgreiðsla: Bæjarráð 
þakkar starfsfólki Suðurnesjabæjar 
og öllum þeim aðilum sem komu að 
aðgerðum fyrir þeirra framlag og vel 
unnin störf. Bæjarráð álítur að vel hafi 
tekist til við lausn verkefnisins og sé 
öllum viðkomandi til sóma. 

Heimasíða sveitarfélagsins hefur 
nú verið endurnýjuð frá grunni. 

Síðan var sett í loftið í byrjun apríl  
og hefur hlotið jákvæðar viðtökur. 
Heimasíðan er mun einfaldari 
í sniðum en sú gamla, og þar af 
leiðandi ætti að vera auðveldara að 
nálgast upplýsingar sem leitað er 
eftir. Allar fundargerðir nefnda verða 
nú aðgengilegar um leið og fundum 
lýkur og gengið er frá fundargerð. 
Pistlar bæjarstjórans hafa fengið sinn 
stað á heimasíðunni, og verða þeir 
birtir þar sama dag og þeir eru sendir 
út til viðtakenda. Við fögnum öllum 
ábendingum um það sem betur má 
fara, ábendingahnappar eru víða 
á síðunni og því auðvelt að senda 
orðsendingu til umsjónarmanns 
hennar,segir í Vogahraðferð Ásgeirs 
Eiríkssonar,bæjarstjóra.

Á bæjarsjórnafundi í Reykjansebæ 
var eftirfarandi bókun lögð fram.

„D-listinn telur að með fjölgun nýrra 
starfa á bæjarskrifstofum sé verið að 
auka báknið í stað þess að nýta tæki-
færið og minnka álögur á íbúa.

D-listinn lagði fram eftirfarandi 
áhersluatriði í upphafi kjörtímabilsins: 
„Aukið svigrúm í fjármálum skal var-
ið í að minnka álögur á íbúa, hlúa að 
innviðum en alls ekki til að auka bákn 
sveitarfélagsins“.“

Mikið verður um dýrðir á 20 ára 
afmæli fjölskyldu- og menningarhá-
tíðarinnar Ljósanótt. Hátíðin í ár 
hefst á þriðjudegi með tónleikum 
Sinfóníuhljómsveitar Íslands í Stapa í 

Hljómahöll og stendur til sunnudags 
með fjölbreyttum viðburðum og dag-
skrá. Hápunkti nær hátíðin á laugar-
dagskvöldi með stórtónleikum á úti-
sviði og magnaðri flugeldasýningu

Grindhvalir í fjöru við Útskálakirkju  

Ný heimasíða
 í Vogum

Verið að auka 
báknið

Ljósanótt í Reykjanesbæ 
3. til 8.september

Sveitarfélögin 
greiði 49% af 
halla
Á stjórnarfundi Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum var lagt 
fram afrit af minnisblaði frá Samgöngu 
– og sveitarstjórnarráðuneytinu v. 
almenningssamgangna á milli byggða 
(rekstarform), dags. 25.06.2019.

Stjórn S.S.S. lýsir yfir vonbrigð-
um með tillögurnar sem koma fram 
í minnisblaðinu þar sem fram kemur 
tillaga um að ríkið og sveitarfélögin 
stofni félag um almenningssamgöngur 
á Íslandi. Ekki er búið að kostnaðar-
meta verkefnið en verkefnið er háð 
fjármagni sem Alþingi samþykkir á 
fjárlögum hverju sinni. Fram kemur 
í minnisblaðinu að komi til halla-
reksturs bera eigendur félagins sam-
eiginlega ábyrgð og þurfa sveitarfé-
lögin þar með að greiða 49% komi til 
halla af rekstri félagsins um almenn-
ingssamgöngur, sem í dag eru á ábyrgð 
ríkisins.

 Nýjar vörur í hverri viku

Netverslun www.belladonna.is

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

 

TENNIS
er skemmtileg hreyfing

 

Nú er rétti tíminn til að 
panta fastan tíma í tennis. 

Eigum nokkra tíma lausa. 

Skemmtilegu byrjendanámskeiðin 
fyrir fullorðna eru að hefjast.

Skráning og upplýsingar í síma 564 4030 eða á tennishollin.is



Kíktu í verslun 
okkar í Krossmóa.

lindex.is
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Á fundi umhverfis-og skipu–}
lagsráðs Reykjanesbæjar var 

tillaga Ásmundar Friðrikssonar 
rædd um að sveitarfélagið, jafnvel 
öll sveitarfélögin á Suðurnesjum 
skipuleggi svæði fyrir samviskubit 
okkar svokallaða Samviskugarða. 

Þar gætu þeir íbúar sem vildu jafna 
kolefnissporin sín, gróðursett tré 
á skipulögðum svæðum innan 
sveitarfélaganna á opnum svæðum 
og í nánasta umhverfi þeirra. Margir 
gætu þá tekið beinan þátt í að fegra 
umhverfið og jafna kolefnissporið 

sem við skiljum eftir okkur.
Ráðið fagnar góðri hugmynd og 

er hún í samræmi við hugmyndir 
Umhverfissviðs. Umhverfissvið mun 
vinna málið áfram.

Jóhann Gunnar Jóhannsson hefur 
verið ráðinn framkvæmdastjóri 

fjármálasviðs Isavia. Jóhann Gunnar 
starfaði áður sem framkvæmdastjóri 
fjármála- og mannauðssviðs hjá 
Ölgerðinni og tengdum félögum. 
Þar áður starfaði hann sem 
framkvæmdastjóri fjármálasviðs og 
aðstoðarforstjóri Icelandic Group.  Fyrir 
þann tíma starfaði hann meðal annars 
hjá Bakkavör og Íslenskri erfðagreiningu 
sem forstöðumaður á fjármálasviði.

Jóhann Gunnar er löggiltur endur-
skoðandi og viðskiptafræðingur frá 
Háskóla Íslands.  Jóhann Gunnar 
tekur við starfinu af Sveinbirni Ind-
riðasyni sem var ráðinn forstjóri 
Isavia fyrr í sumar. Hann mun hefja 
störf hjá Isavia í september og taka þá 
jafnframt sæti í framkvæmdastjórn 
félagsins.

Ásmundur vill Samviskugarða

Sjálfstæðismenn spjalla saman

Jóhann Gunnar 
Jóhannsson ráðinn 
framkvæmdastjóri 
fjármálasviðs 
Ísavía

Laugardaginn 17.ágúst s.l. mættu fjöl-
margir á fund á DUUS með nokkrum 
þingmönnum Sjálftæðisflokksins. 
Bjarni Benediktsson,formaður flokks-
ins flutti ávarp og svaraði fyrirspurn-
um ásamt þingmönnunum,Sigríði 
Andersen,Páli Magnússyni og Ás-
mundi Friðrikssyni.

Hagsmubnamál Suðurnesja voru 
rættn s.s. heilbriðismál,hjúkrunar-
rými,Reykjanesbrautin og fleiri mál. 
Staða Sjálfstæðisflokksins í skoðuna-
könnunum fékk mikla umræðu. 
Mesta fundartíminn fór í umræður 
um 3ja orkupakkann.

Fram kom hjá Ásmundi Friðriks-
syni að hann legðist gegn samþykki 
orkupakkans.

Páll Magnússon sagði að hann 
hefði haft ákveðnar efasemdir í byrj-
un. Hann hefði kynnt sér málið og 
lagt fram fyrirspurnir varðandi sínar 
efasemdir. Hann hefði fengið svör sem 
sannfærðu hann um að engin hætta 
fælist í því fyrir okkur að samþykkja 
pakkann. Við værum ekki að afsala 
okkur neinun yfirráðum yfir orku 
okkar til ESB. Engin ákvæði væru 
um það í 3ja orkupakkanum sem 
skylduðu okkur að leggja sæstreng.

Á fundi Bæjarráðs Suðurnesjabæj-
ar var fjallað um lokun bókasafns 

í Garði .Fyrir liggja tvö erindi varð-
andi lokun almenningsbókasafns í 
Garði. 

Afgreiðsla: Bæjarráð fagnar því að 
íbúar láti sig varða þá þjónustu sem 
sveitarfélagið veitir og 29. fundur bæj-
arráðs 14.08.2019 2 þakkar fyrir er-
indin. Bæjarráð telur rétt að halda til 

haga að breytingar á bókasafnsþjón-
ustu í Suðurnesjabæ eru tilkomnar 
vegna aðgerða til að bregðast við hús-
næðisþörf Gerðaskóla. Bæjarráð tekur 
undir það sjónarmið að mikilvægt er 
að íbúar hvar sem er í sveitarfélaginu 
hafi góðan aðgang að almennings-
bókasafni nú sem og um alla tíð og 
leggur áherslu á að útfærsla þeirrar 
þjónustu verði kynnt sem allra fyrst

Útfærsla kynnt fljótlega

Undirbúningur fyrir Ljósanótt er 
löngu hafinn og margir viðburðir 

nú þegar komnir í vinnslu.  Dagskráin 
verður hefðbundin að því leyti að all-
ir stærstu og vinsælustu viðburðirnir 
verða á sínum stað og tíma en að auki 
verða nokkrir nýir viðburðir í hönd-
um ýmissa aðila. Í ár er nefnilega tvö-
falt afmælisár, haldið er upp á 20 ára 
afmæli Ljósanætur og 25 ára afmæli 
Reykjanesbæjar og af því tilefni mun 
Sinfóníuhjómsveit Íslands t.d. vera 
með tónleika í Stapanum á þriðju-
dagskvöldinu 3. september. Einnig 
hafa verið auglýstir styrkir til umsókn-
ar fyrir bæjarbúa sem vilja setja upp 
eigin viðburði, gestum og íbúum til 
skemmtunar.

Virðing fyrir umhverfinu eykst 
sem betur fer með hverju árinu og 
nú er svo komið að stefnt er að því að 
halda „Plastlausa Ljósanótt“ árið 2019. 
Undirbúningsnefndin hefur verið í 
sambandi við flesta stóru hagsmunað-
ilana sem allir hafa lýst vilja til að virða 
þessa stefnu og nú verður spennandi 
að sjá hvernig til tekst. Hér með er 
þessari ósk um „Plastlausa Ljósanótt“ 
komið á framfæri og öllum þeim sem 
hyggjast koma að viðburðum, sölu eða 
öðru á Ljósanótt, bent á að taka þarf 
tillit til „Plastlausrar Ljósanætur“, segir 
í tilkynningu frá Reykjanesbæ.

Ljósanótt verði 
plastlaus hátíð

Fánar, fánastangir
og aukahlutir

Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum 
í gott stand.

Fánasmiðjan

s:5772020

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



www.bygg.is
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Árleg skötumessa fór fram í Garðinum í júlí s.l. Metaðasókn var eða um 500 manns. Ásmundur 
Friðrikssonalþingismaður stjórnaði samkomunni af röggsemi og tilkynnti um þá sem fengu 
styrki að þessu sinni.

Metaðsókn á Skötumessu

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

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

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

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



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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Nú er komið að því að Alþingi 
taki lokaumræðuna um þriðja 

orkupakkann og afgreiði hann í byrj-
un september. Þjóðin er mjög klofin í 
afstöðu sinni til pakkans. Suðurnesja-
blaðið birtir hér umfjöllun um þriðja 
orkupakkann, sem um var fjallað á 
RUV. Fólk þarf að kynna sér málið því 
uppi er alls konar áráður gegn pakk-
anum sem styðjast við lítil eða engin 
rök.

Evrópusambandið hefur skipt sam-
eiginlegri löggjöf sinni um orkumark-
að í nokkra liði – svokallaða pakka. 
Orkupakkarnir eru þegar orðnir þrír 
og hafa öll ríki ESB og EES samþykkt 
og innleitt alla pakkana fyrir utan Ís-
land, sem á enn eftir að innleiða þriðja 
pakkann.

Löggjöfinni er skipt upp með 
þessum hætti til þess að einfalda inn-
leiðingu og aðlögun á markaði. Saman 
skapa orkupakkarnir sameiginlegan 
markað með raforku og gas, þvert á 
landamæri aðildarríkja evrópska efna-
hagssvæðisins (sem Ísland á aðild að).

Fyrsti pakkinn var samþykktur 
á 10. áratugnum en þar hófst vinna 
við að gera orkumarkaði í Evrópu að-
gengilegri fyrir nýja samkeppni, enda 
höfðu markaðsráðandi fyrirtæki ráðið 
þar lögum og lofum. Annar pakkinn 

var samþykktur 2003 en með honum 
var neytendum tryggður réttur til þess 
að velja frá hvaða framleiðanda þeir 
keyptu raforku eða gas.

Þriðji orkupakkinn var afgreiddur 
úr Evrópuþinginu árið 2009 en með 
honum er frjáls samkeppni tryggð 
á nýjum innri markaði Evrópusam-
bandsins með raforku og gas, þvert á 
landamæri aðildarríkjanna.
Markmiðum reglugerðarinnar er skipt í 
fimm þætti:

• Slíta í sundur rekstur orkufram-
leiðenda og dreifikerfa

• Styrkja sjálfstæði eftirlitsaðila

• Stofnun ACER, yfirþjóðlegrar eft-
irlitsstofnunar með úrskurðarvald 
í ágreiningsmálum milli ríkja

• Samstarf þvert á landamæri um 
dreifikerfi og stofnun samstarfs-
vettvangs fyrir rekstraraðila 
dreifikerfa

• Aukið gagnsæi á neytendamark-
aði

Til einföldunar má segja að pakk-
inn sé regluverk um flutning orku 
milli landa og um stofnun nýrr-
ar orkustofnunar Evrópu (ACER). 

Stofnunin er samstarfsstofnun orku-
stofnana hvers aðildarríkis og hefur 
úrskurðarvald í deilum milli eftirlits-
yfirvalda einstakra ríkja.

Hvers vegna er verið að ræða 
þriðji orkupakkinn hér?

Ísland er hluti að evrópska efna-
hagssvæðinu (EES) og þarf þess vegna 
að innleiða hluta af regluverki Evrópu-
sambandsins. Á Evrópuvefnum má 
lesa að íslenskum stjórnvöldum ber að 
lögfesta þær ESB-reglugerðir sem falla 
undir EES-samninginn.

Reglugerð ESB um þriðja orku-
pakkann fellur undir EES-samninginn 

Hvenær tekur þriðji orku-
pakkinn gildi?

Þriðji orkupakkinn var samþykkt-
ur í Evrópuþinginu árið 2009 og tók 
þá gildi í öllum aðildarlöndum ESB, 
eins og allar reglugerðir sambandsins. 
Í löndunum sem eru aðilar að EES-
-samningnum í gegnum EFTA (Ís-
land, Noregur og Liechtenstein) þurfa 
þjóðþingin að fjalla um málið og inn-
leiða nýjar reglugerðir í lög. EFTA-rík-
in þurfa að innleiða allar reglugerðir 
ESB en fá stundum undanþágur frá 
einstaka liðum reglugerða eða reglu-
gerðum í heild.

Þriðji orkupakkinn tekur gildi á 
Íslandi eftir að Alþingi hefur innleitt 
hann í lög hér á landi.

Hver eru ágreiningsefnin um 
þriðja orkupakkann?

Þriðji orkupakkinn hefur verið 
ágreiningsefni hér á landi vegna þess 
að sumir telja reglugerðina fela í sér 
framsal á fullveldi Íslands til ACER-
-eftirlitsstofnunarinnar. Þá hefur það 
verið talið til að löggjöfin sé samin fyr-
ir allt aðrar aðstæður en á Íslandi og 
að Ísland sé ekki tengt sameiginlega 
markaðinum.

Andstaða við þriðja orkupakk-
ann fylgir ekki endilega flokkslínum. 
Andstöðu hefur gætt í öllum flokkum, 

þar með talið ríkisstjórnarflokkunum 
þremur, jafnvel þó forysta ríkisstjórn-
arinnar hafi ekki stillt sér upp á móti.

Hvað gerist ef þriðja orku-
pakkanum verður hafnað?

Óvíst er hvaða afleiðingar það 
myndi hafa í för með sér fyrir að-
ild Íslands að EES-samningnum. 
Ólafur Þ. Harðarson, prófessor í 
stjórnmálafræði, sagði í samtali við 
fréttastofu RÚV að það yrðu stórtíð-
indi í íslenskri pólitík ef þriðja orku-
pakkanum yrði hafnað á Alþingi því 
það gæti sett EES-samninginn í upp-
nám. Slíkt hafi aldrei gerst áður á Ís-
landi.

Hvað er þriðji orkupakkinn?

Byggingaframkvæmdir á 
fullu í Reykjanesbæ
Það má sjá marga byggingakrana í Reykjanesbæ þessa dag-
ana. Allt á fullu í byggingu íbúðarhúsnæðis. Hótelbyggingir og 
yngstu börnin hafa ekki slegið slöku við,myndarleg kofabyggð 
var reist.
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„Salan á hluta HS veitna til einka-
aðila árið 2013 var framhald þeirrar 
sorgarsögu sem hófst með sölu Hita-
veitu Suðurnesja árið 2007, sem þá-
verandi meirihluti sjálfstæðismanna 
hér í Reykjanesbæ stóð fyrir og verður 
lengi minnst sem einna stærstu póli-
tísku mistaka sem gerð hafa verið hér 
á landi. Salan á Hitaveitunni var meðal 
annars réttlætt með því að dreifikerf-
ið yrði áfram í eigu sveitarfélaganna 
undir nafninu HS Veitur. Annað kom 
síðan á daginn, eins og við þekkjum. 
HS veitur voru seldar eins langt og lög 
leyfðu.

Samkvæmt lögum verða veitu-
fyrirtæki að vera í meirihlutaeigu 
opinberra aðila. Væri þetta ákvæði 
ekki í lögum hefðu sjálfstæðismenn 
sjálfsagt selt allan hlutinn í HS veit-
um, eins og þeir gerðu með hlutinn í 
HS Orku. Meira að segja voru gerð-
ar tilraunir til að samþykkja sérstakt 
hluthafasamkomulag HS veitna um 

að ákvörðunarvaldið yrði á endanum 
í höndum einkaaðila. Þessu neituðu 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
á sínum tíma, en þeir höfðu neit-
að ýmsu áður, eins og við þekkjum. 
Sögðu til dæmis að það stæði aldrei 
til að selja hlutinn í Hitaveitunni. Allir 
þekkja síðan hvernig þeir gengu á bak 
orða sinna.

HS Veitur er fyrirtæki sem veitir 
grunnþjónustu, sem ekkert sveitar-
félag getur verið án og samkeppni er 
engin, eins og í sölu og dreifingu á 
heitu og köldu vatni. Fyrirtækið var að 
fullu í eigu sveitarfélaganna. Í dag er 
34,38% fyrirtækisins í eigu einkaaðila, 
HSV eignarhaldsfélags.

Það átti aldrei að selja einn einasta 
hlut í HS Veitum, hvað þá HS Orku. 
Árið 2012, fyrir söluna á hlut í HS 
veitum til einkaaðila var hagnaður 
fyrirtækisins eftir skatta 442 milljónir. 
Í ársreikningi kom fram að fjárhags-
staðan hafi verið sterk og horfur góð-

ar. Hvers vegna í ósköpunum þurfti 
að selja svona gott fyrirtæki í eigu 
almennings? Það tók kaupendur ekki 
mörg ár að fá kaupverðið að fullu til 
baka í formi arðgreiðslna. Það verð-
ur seint tekið frá sjálfstæðismönnum 
í Reykjanesbæ að þeir fórnuðu al-
mannahagsmunum fyrir skammtíma-
gróða.

Veitufyrirtæki eiga að vera í eigu 
opinberra aðila að fullu. Það er skoðun 
mikils meirihluta landsmanna. Ég 
skora hér með á meirihlutann að leita 
allra leiða til þess að þetta mikilvæga 
fyrirtæki HS veitur komist aftur í eigu 
almennings að fullu. Nú þegar 15% 
hlutur einkaaðila í fyrirtækinu er til 
sölu og Reykjanesbær á forkaups-
rétt. Bæjarfulltrúi Miðflokksins krefst 
þess að Reykjanesbær nýti forkaups-
rétt sinn í HS veitum og leiti til þess 
allra leiða að fjármagna kaupin.“ Segir 
Margrét Þórarinsdóttir Miðflokki á 
bæjarstjórnarfundi Reykjanesbæjar.

Salan á Hitaveitu Suðurnesja 
ein stærstu pólitísku mistök 
sem gerð hafa verið

Ályktun Alþýðusambands 
Íslands um að sveitarfélög 

standi við yfirlýsingar gefnar í 
tengslum við kjarasamninga í 
apríl.

Erindið lagt fram. Bæjarráð 
Sveitarfélagsins Voga áréttar 
að í gjaldskrá sveitarfélagsins 
undanfarin tvö ár hefur álagn-
ingarstuðull fasteignaskatts verið 
lækkaður í tengslum við hækkun 
á fasteignamati í sveitarfélaginu. 
Álagningarhlutfallið árið 2018 
lækkaði úr 0,5% í 0,41% af fast-

eignamati og árið 2019 lækkaði 
álagningarhlutfallið úr 0,41% í 
0,33%. Álagningarhlutfall fast-
eignaskatts lækkaði því um 34% 
á þessum tveimur árum. Bæj-
arstjórn Sveitarfélagsins Voga 
mun hér eftir sem hingað til 
huga vandlega að álagningu fast-
eignaskatts ársins 2020 þar sem 
tekið verði tillit til fasteignamats 
milli ára ásamt þróun almenns 
verðlags.

Álagningarhlutfall 
lækkað um 34% í Vogum

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Víkurhvarf 8 |  203 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Sérstakur 
húsnæðisstuðningur 
í Reykjanesbæ

Alls fengu 169 einstaklingar greiddan sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélagsins 
í maí, samtals kr. 2.143.302.
Í júni fengu 163 einstaklingar greiddan sérstakan húsnæðisstuðning sveitarfélag-
sins, samtals kr. 2.085.156.
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Ásíðasta fundi stjórnar Heklunnar, 
a t v i n n u þ r ó u n a r f é l a g s 

Suðurnesja, voru nýjustu tölur um 
atvinnuleysi kynntar. Eins og kunnugt 
er urðu miklar breytingar til hins verra 
á okkar atvinnusvæði í lok mars, í 
kjölfar gjaldþrots WOW flugfélagsins. 
Í lok apríl voru alls 960 manns á 
atvinnuleysisskrá hér á Suðurnesjum, 
þar af voru 42 atvinnulausir í okkar 
sveitarfélagi. Atvinnuleysið á svæðinu 
nú er um 6,3%, en var á sama tíma í 

fyrra 2,7%. Það er því ljóst að tölurnar 
hafa þróast mjög til hins verra, og það 
sér væntanlega ekki enn fyrir endann 
á þessari þróun. Við þurfum því að 
huga vel að þessum málum á næstu 
vikum og mánuðum, og vonandi tekst 
sveitarfélögunum á Suðurnesjum 
að bregðast sameiginlega við 
þessum aukna aðsteðjandi vanda 
með markvissum aðgerðum.
(Vogahraðferð)

Í maí 2019 fékk 101 einstaklingur 
greiddan framfærslustyrk frá 

Reykjanesbæ, alls voru greiddar kr. 
12.385.138. Um var að ræða fjölgun 
um 15 einstaklinga milli apríl- og 
maímánaðar. Í sama mánuði 2018 
fengu 84 einstaklingar greiddan 
framfærslustyrk.

Í júní fengu 92 einstaklingar greiddan 
framfærslustyrk og alls voru greiddar 
kr. 12.201.337. Um var að ræða fækk-
un um 9 einstaklinga milli maí- og 
júnímánaðar. Í sama mánuði 2018 
fengu 87 einstaklingar greiddan fram-
færslustyrk.

Við upphaf starfsendurhæfingar 
hjá VIRK meta einstaklingurinn 

og starfsendurhæfingarráðgjafi 
hans stöðuna og gera áætlun um 
endurkomu inn á vinnumarkað.
Áætlunin er einstök, sniðin að þörfum 
og getu viðkomandi einstaklings og 
miðar að því að efla hann og styrkja 
til aukinnar þátttöku á vinnumarkaði. 
Í framhaldinu pantar starfsendurhæf-
ingaráðgjafinn viðeigandi þjónustu frá 
fagaðilum í samræmi við áætlunina 
um endurkomu til vinnu.
Kaup starfsendurhæfingarsjóðsins á 
þjónustu fagaðila sem nýtist einstak-
lingum í starfsendurhæfingu fara vax-
andi frá ári til árs og námu þau rúm-
lega 1.304 milljónum króna árið 2018. 
VIRK á í mjög góðu samstarfi við um 
500 þjónustuaðila um land allt. 
Ríflega 100 sálfræðingar starfa með 
VIRK. Þeir veita einstaklingum með 
geðrænan og streitutengdan vanda 
einstaklingsviðtöl og hópmeðferðir 
sem byggja á gagnreyndum aðferðum.
Með VIRK starfa rúmlega 100 
sjúkraþjálfarar sem veita fjölbreytta 
einstaklings og hópþjónustu fyrir 

einstaklinga með stoðkerfisraskanir. 
Þeir styðja auk þess einstaklinga sem 
vinna að því að gera hreyfingu sem 
hluta af lífsstíl sínum. Umtalsverð 
fækkun varð á meðal sjúkraþjálfara 
frá árinu 2017 þegar um 200 
sjúkraþjálfarar störfuðu fyrir VIRK.
Miklar annir eru þessi misserin hjá 
sjúkraþjálfurum almennt og langir 
biðlistar hafa myndast. Vonir standa 
til að sjúkraþjálfurum fjölgi á nýjan 
leik meðal þjónustuaðila, þar sem 
umsýsla vegna þjónustupantana er 
mun skilvirkari í nýju upplýsingakerfi 
VIRK og þörf einstaklinga í þjónustu 
VIRK hefur ekki dregist saman.

FJÖLBREYTTUR HÓPUR 
ÞJÓNUSTUAÐILA

Fleiri fá 
fjárhagsaðstoð í 
Reykjanesbæ

ADHD samtökin mótmæla 
harðlega breyttum 

inntökuskilyrðum sem Mennta- og 
starfþróunarsetur lögreglurnar hefur 
nýverið upplýst um. Þar er í fyrsta 
sinn hérlendis þrengt verulega að 
atvinnu- og menntamöguleikum fólks 
með ADHD.

Að mati ADHD samtakanna 
byggja þessar breyttu reglur Mennta- 
og starfsþróunarseturs lögreglunnar 
á vanþekkingu, úreltum hugmyndum 
og stangast beinlínis á við lög og 
vísindalega þekkingu um ADHD og 
virkni ADHD lyfja. Svo getur virst 
sem þekkingu höfundar reglnanna, á 
málaflokknum, sé alvarlega ábótavant 

sem má meðal annars sjá af orðalagi 
þess hluta leiðbeininganna sem fjallar 
um læknisvottorð.

ADHD samtökin benda jafnframt 
á að nýverið afnámu yfirvöld hermála 
í Noregi sambærilegar takmarkanir 
á inntöku einstaklinga með ADHD 
í norska herinn enda talið fráleitt 
að setja svo alvarlegar og almennar 
skorður við atvinnufrelsi fólks með 
ADHD, líkt og nýjar reglur Mennta- 
og starfsþróunarseturs lögreglunnar 
gera ráð fyrir.

ADHD samtökin skora á Mennta- 
og starfsþróunarsetur lögreglunnar, 
ríkislögreglustjóra og ráðherra 
málaflokksins, að afturkalla nýju 
inntökureglurnar nú þegar, þar sem 
markmið þeirra virðist það eitt að 

útiloka fólk með ADHD frá störfum 
innan lögreglunnar. Einnig má færa 
rök fyrir því að reglurnar gætu orðið 
til þess að þeir lögreglumenn sem eru 
nú þegar starfandi og eru með greint 
eða ógreint ADHD veigri sér við að 
leita sér aðstoðar, sem svo aftur getur 
haft neikvæð áhrif á starfsgetu þeirra 
innan lögreglunnar.

ADHD samtökin munu aldrei 
sætta sig við hinar nýju reglur og heita 
því að berjast gegn slíkri mismunun, 
hérlendis og annarsstaðar þar sem 
slíkar reglur eru enn í gildi. Um 
það hefur þegar tekist samstarf við 
systursamtök ADHD samtakanna á 
Norðurlöndunum.

Samþykkt af stjórn ADHD 
samtakanna 19.8.2019

Vegið að 
atvinnuréttindum 
fólks með ADHD 
innan lögreglunnar

Atvinnuleysi eykst

Opnuð hafa verið tilboð í gerð 
hringtorgs við Byggðaveg í Sandgerði. 
Alls bárust þrjú tilboð og var lægsta 
tilboð 75,9% af kostnaðaráætlun. Af-

greiðsla: Samþykkt að lægsta tilboði í 
verkið verði tekið og samið verði við 
verktakann Grjótgarða á grundvelli 
tilboðs hans

Lægsta tilboði tekið
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



Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

KORSØR skiptiskrúfa
VULKAN ástengi

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír

NORIS viðvörunarkerfi

SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

STAMFORD ásrafali

BERG skiptiskrúfa
REINTJES niðurfærslugír

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél SCANTROL autotroll

NORSAP skipstjórastólar

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél

FLOSCAN eyðslumælir
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar

SEPAR forsíur
EUROPAFILTER smursía
8" hljóðkútur
SIDE-POWER hliðarskrúfur

CENTA ástengi
SIMRAD sjálfstýring
ZF stjórntæki
ZF niðurfærslugír

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta Rafstöðvar og ljósavélar

Allar gerðir af legum Skrúfur

Alternatorar og DC rafalar

www.malbika.is



12   29. ÁGÚST 2019

Kristín Helgadóttir hefur látið af 
störfum sem leikskólastjóri á 

Holti. Kristín starfði á Holti sem leik-
skólastjóri frá 1. ágúst 1993 til 1. ágúst 
2019 eða í 26 ár og alla tíð við góðan 
orðstýr. 
Við starfi Kristínar á Holti tók María 
Pentína Berg. Í ágústbyrjuð afhenti 
Kristín Maríu lyklavöldin að Holti. 
Um leið og Reykjanesbær þakkar 
Kristínu vel unnin störf bjóðum við 
Maríu velkomna til starfa og óskum 
henni velfarnaðar. (Heimasíða Rnb.)

Norrænu atvinnumálaráðherrarnir 
vilja efla nýsköpun á sviði heil-

brigðismála með því að auðvelda ým-
sum aðilum innan geirans aðgengi að 
heilsufarsgögnum milli norrænu lan-
danna. Einnig vilja ráðherrarnir styðja 
við umskipti til hringrásarhagkerfis í 
atvinnulífi Norðurlanda.
Þetta er efni tveggja nýrra norrænna 
áætlana sem atvinnumálaráðherrarnir 
ýttu úr vör á fundi sínum í Reykjavík 
þann 27. júní. Áætlanirnar eru til 
þriggja ára. Framkvæmd þeirra er á 
könnu Norrænu nýsköpunarmiðstöð-
varinnar, stofnunar á vegum Norrænu 
ráðherranefndarinnar, og hafa 60 
milljónir norskra króna verið eyrna-
merktar hvorri áætlun um sig.
Áætlunin Health, Demography and 
Quality of life á að auðvelda aðgengi 
að heilsufarsgögnum fyrir norrænt 
vísindafólk og fyrirtæki sem starfa in-
nan geirans. Aukið aðgengi á að hjálpa 
opinberum aðilum og einkaaðilum 
í heilbrigðisgeiranum að þróa nýjar 
vörur, þjónustu og nýskapandi laus-
nir til að mæta þeim áskorunum sem 
samfélög okkar munu standa frammi 
fyrir í framtíðinni.
Markmiðið er einnig að efla mögulei-
ka á norrænum útflutningi innan hei-
lbrigðisgeirans og að efna til samstarfs 
á mörkuðum með mikla möguleika 
hvað varðar norrænar lausnir.
Ráðherrarnir leggja áherslu á mikil-
vægi þess að fyllsta trúnaðar verði 
gætt við meðferð allra persónuuup-
plýsinga, þar sem þær geti innihaldið 
viðkvæm gögn.  
Markmiðið betri heilbrigðisþjónusta 
fyrir alla
Áætlunin Nordic Sustainable Business 

Transformation, sem var einnig styrkt 
af ráðherrunum, hefur það markmið 
að hvetja norræn fyrirtæki til að leggja 
aukna áherslu á sjálfbærni. Markmiðið 
er að flýta umskiptum til lífhagkerfis 
og hringrásarhagkerfis á Norðurlön-
dum og að löndin verði leiðandi á því 
sviði. Til að svo megi verða á meðal 
annars að veita fyrirtækjum hvata til 
að innleiða sjálfbær hringrásarlíkön 
og styðja við þróun nýjustu tæknilaus-
na.
Norræna nýsköpunarmiðstöðin 
hyggst hrinda áætluninni í fram-
kvæmd með því að prófa ný fyrirtæk-
jalíkön, þróa tæknilausnir á stærri 
skala en fyrr og kynna lausnir sem efla 
aðlögunarhæfni norrænna fyrirtækja.
„Báðar áætlanirnar sem nú var ýtt úr 
vör einkennast af stafvæðingu, sjálf-
bærni og gervigreind. Þetta eru svið 
sem Norðurlönd standa styrkum fó-
tum á og alger forgangssvið í norrænu 
samstarfi. En áskoranir framtíðarin-
nar varðandi loftslagsbreytingar, al-
veg nýjan vinnumarkað og krefjandi 
lýðfræðilega þróun útheimta að við 
séum stöðugt opin fyrir breytingum, 
nýjungum og nýskapandi lausnum. 
Besta leiðin til þess er samstarf,“ segir 
framkvæmdastjóri Norrænu ráðher-
ranefndarinnar, Paula Lehtomäki.
Áhersla atvinnumálaráðherranna 
á lífhagkerfið og hringrásarhagker-
fið fellur vel að yfirlýsingu norrænu 
forsætisráðherranna um Norðurlönd 
sem kolefnishlutlaust svæði og 
framtíðarsýn þeirra um Norðurlönd 
sem samþættasta svæði heims.
Báðar stuðla áætlanirnar að því að 
heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra 
þróun verði náð.

Danir settu fyrirvara við niðurstöðu 
fundarins en þeir bíða þess nú að 
ný ríkisstjórn verði mynduð í kjöl-
far nýafstaðinna kosninga til danska 
þjóðþingsins.
Mikil áhersla á hringrásarhagkerfi
Áætlunin Nordic Sustainable Business 
Transformation, sem var einnig styrkt 
af ráðherrunum, hefur það markmið 
að hvetja norræn fyrirtæki til að leggja 
aukna áherslu á sjálfbærni. Markmiðið 
er að flýta umskiptum til lífhagkerfis 
og hringrásarhagkerfis á Norðurlön-
dum og að löndin verði leiðandi á því 
sviði. Til að svo megi verða á meðal 
annars að veita fyrirtækjum hvata til 
að innleiða sjálfbær hringrásarlíkön 
og styðja við þróun nýjustu tæknilaus-
na.
Norræna nýsköpunarmiðstöðin 
hyggst hrinda áætluninni í fram-
kvæmd með því að prófa ný fyrirtæk-
jalíkön, þróa tæknilausnir á stærri 
skala en fyrr og kynna lausnir sem efla 
aðlögunarhæfni norrænna fyrirtækja.
„Báðar áætlanirnar sem nú var ýtt úr 
vör einkennast af stafvæðingu, sjálf-
bærni og gervigreind. Þetta eru svið 
sem Norðurlönd standa styrkum fó-
tum á og alger forgangssvið í norrænu 
samstarfi. En áskoranir framtíðarin-
nar varðandi loftslagsbreytingar, al-
veg nýjan vinnumarkað og krefjandi 
lýðfræðilega þróun útheimta að við 
séum stöðugt opin fyrir breytingum, 
nýjungum og nýskapandi lausnum. 
Besta leiðin til þess er samstarf,“ segir 
framkvæmdastjóri Norrænu ráðher-
ranefndarinnar, Paula Lehtomäki.
Áhersla atvinnumálaráðherranna 
á lífhagkerfið og hringrásarhagker-
fið fellur vel að yfirlýsingu norrænu 

Norrænir ráðherrar vilja efla nýskapandi 
heilbrigðislausnir og hringrásarhagkerfi

forsætisráðherranna um Norðurlönd 
sem kolefnishlutlaust svæði og 
framtíðarsýn þeirra um Norðurlönd 
sem samþættasta svæði heims.

Báðar stuðla áætlanirnar að því að 
heimsmarkmiðum SÞ um sjálfbæra 
þróun verði náð.

Kristín hætt á Holti 
eftir 26 ára starf

Fimm norrænar kvikmyndir hafa 
verið tilnefndar til hinna virtu 

kvikmyndaverðlauna Norðurlan-
daráðs 2019.
Íslenska kvikmyndin " Hvítur, hvítur 
dagur " eftir leikstjórann og handrit-

shöfundinn Hlyn Pálmason og fram-
leiðandann Anton Mána Svansson 
er tilnefnd til kvikmyndaverðlauna 
Norðurlandaráðs 2019.

Hvítur, hvítur dagur 
er tilnefndur til 
kvikmyndaverðlauna 
Norðurlandaráðs 2019

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

Raf -
hleðsluskýli

Biðskýli

Gönguleið

Rafhleðsluskýli

Reiðhjólaskýli

Íþróttavellir



 Fjölmennum 
á Ljósanótt

 

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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 HAUSTTILBOÐ 

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR UM ALLT LAND

GRAFSKRIFT

minnismerki.is

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is   minnismerki.is   Uppsetningar á N-landi og höfuðborgarsvæði

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

113
41x60 cm frá sökkli

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning 

66 cm sökkull
GRÁR - 125 þúsund

111
41x60 cm frá sökkli

130 cm sökkull
GRÁR - 290 þúsund

með lugt og vasa 360 þúsund
Með lugt og vasa og blómaramma 460 þúsund

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson
f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Guðríður Sóley
Jónsdóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning ykkar

110
100x57 frá sökkli

120 cm sökkull
GRÁR - 215 þúsund

Með lugt og vasa 285 þúsund
Með lugt, vasa og blómaramma 385 þúsund

103
76x55 cm frá sökkli

Hér hvíla hjónin

Ragnheiður 
Árnadóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann 
Snorrason

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

SINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
 SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýir

- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 11.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON
BOSAL.IS  SÍMI 777 5007  EMAIL BOAS BOSAL.IS  HAFNARGATA 28, 710 SEYÐISFIRÐI

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- 2,4 lítra bensínvél 135 hestö  + rafmagn
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár
- Símker
- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

- Start/stop Automatic
- Dekkjaþrýsti ker
- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 124.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.300.000 skráður

TIL SÝNIS Á 
EGILSSTÖÐUM 
NÆSTU DAGA

4.300.000

UPPLÝSINGAR GEFUR BÓAS EÐVALDSSON

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýr 2019 árgerð
- Fjórhjóladrifnir
- Lyklalaust aðgengi og start
- Bakkmyndavél með hjálparlínum
- Snertiskjár

- Sæti 50/50 leður
- Hraðastillir
- Metalic lakk
- Þokuljós
- Aðgerðarstýri
- Hiti í framsætum
- USB innstungur

Góður tími til að panta Hobby 2020
árgerð fyrir vorið

- Start/stop Automatic

- Leðurstýri
- 18” álfelgur
- Apple CarPlay
- Blátannabúnaður
- Loftkæling 2 rása
- Regn- og ljósaskynjari
- Rafm. hitaðir speglar og aðfellanlegir
- Borðtölva
- Dráttarkúla aftengjanleg (kostar kr. 100.000 auka)
- 5 ára ábyrgð
- 8 ára ábyrgð á rafgeymum og hleðslu

Verð kr. 4.360.000 skráður

MITSUBISHI OUTLANDER PLUG-IN HYBRID 230 HESTÖFL
- Nýir                      Verð kr. 4.300.00



Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

7. tölublað  3. árgangur

Populistar flokkar um víða veröld 
ná auknu fylgi.Þessir flokkar nota alls 
konar fullyrðingar,hræðsluáróður og 
loforð sem ekki fá staðist til að höfða 
til kjósenda.

Þetta hefur berlega komið í ljós 
hér á landi varðandi umræðu um 3ja 
orkupakkann.Merkilegt að þáverandi 
utanríkisráðherra Gunnar Bragi í 
ríkisstjórn Sigmundar Davíðs lét hefja 
undirbúninginn,en er nú eru þeir 
ábyrgðarlausir í Miðflokknum.

Staðan er þannig að hætta er á 
rafmagnsskorti í landinu verði ekkert 
virkjað á næstunni.

Þrátt fyrir það halda 
Miðflokksmenn því fram að með 
samþykki 3ja orkupakkans verði allt 
rafmagn selt burtu með lagningu 
sæstrengs.Hvernig getur nokkrum 
manni dottið Þetta í hug. Það 
liggur fyrir að engin ákvæði skylda 
Íslendinga til að leggja sæstreng. Það 
er ákvörðun Alþingis .

Það er ákvörðun Alþingis hvort 
og hvar verður virkjað.Erlendir 
aðilar taka ekki þær ákvarðanir. Til 
viðbótar fara svo sveitarfélögin með 
skipulagsvaldið.

Framganga Miðflokksins 
er ömurleg.Slæmt að sumir 
Sjálfstæðismenn falla fyrir þessu 
lýðskrumi.

Lýðskrum 

Miðflokksins 
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FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17
alla virka daga

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is


