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√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR
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www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

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

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!

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
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OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt 
árið um kring. Rafrænir innri ferlar 

eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 
eða viðskiptavini, þar sem þeir 

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika,
auðveldan aðgang og gagnsæi.

OneRecords er ö�ug lausn sem auðveldar 
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum tíma. 

Stjórnendur hafa y�rsýn y�r gang mála 
innan fyrirtækisins og notendur 
geta á einfaldan máta sótt 
lista y�r þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?

VELJUM
 ÍSLENST - VELJUM ÍS
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Records
Mála- og skjalakerfi

Self-Service

www.one.is
OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057
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Bæta þarf kjör þeirra 
verst settu

Um næstu áramót hækka greiðslur 
Tryggingastofnunar ríkisins um 3,5% 
til þeirra eldri borgara,sem fá greiðslur 

þaðan. Nú liggur það fyrir að meðaltal nýgerðra 
kjarasamninga nemur 6,5%. Sem sagt eldri 
borgarar fá 3% minna heldur en launþegar 
almennt. Ennfremur liggur fyrir að eftir á að 
semja við opinbera starfsmenn og þeir fá varla 
minna en á almenna markaðnum.
Sama átti sér stað um síðustu áramót og áramótin þar á undan. Þessi 
munur er að sigla í 10% þ.e. hvað eldri borgarar fá minna í sinn vasa 
heldur en launaþróun hefur verið á síðustu árum. Það er því mjög 
furðulegt svo ekki sé meira sagt hvernig ráðamönnum getur dottið í hug 
að fullyrða að eldri borgarar hafi notið mestra kjarabóta allra í landinu. 
Eins og dæmin sanna allt aðra staðreynd . Um 9.000 eldri borgarar eru 
á mjög slæmum kjörum og þeirra staða versnar um hver áramót eftir 
að stjórnvöld ákveða að greiðslur frá TR eigi að vera lægri heldur en 
launaþróun er í landinu. Þessu verður að breyta.

Er þetta leiðin til að útrýma fátækt?
Flokkur fólksins segist vera eina stjórnmálaaflið í landinu sem berst 
fyrir því að útrýma fátækt. Flokkur fólksins stóð fyrir málaferlum 
gegn ríkinu þar sem í ljós kom að við setningu laga urðu mistök 
hvað varðar greiðlsu frá TR í tvo mánuði ársins 2017. Það láðist að 
hafa skerðingarákvæði inn í lögunum. Flokkur fólksins vann málið 
og um síðustu mánaðamót kom leiðrétting til eldri borgara. Hver var 
niðurstaðan? Þeir sem höfðu sáralitlar tekjur úr lífeyrissjóði fengu frá 20 
til 50 þúsund króna leiðréttingu. Þeir sem voru á háum launum og fá því 
háar lífeyrissjóðsgreiðslur fengu 400 til 500 þúsund krónu leiðréttingu. 
TR greiddi út 6 milljarða og meira en helmingur fór til þeirra sem hæstu 
hafa greiðslurnar.
Nú má skilja það á málflutningi Fólks flokksins að þannig vilji þau 
hafa þetta. Allar skerðingar í burtu hvað varðar greiðslur frá TR. Þetta 
þýðir að þeir hæst launuðu úr lífeyrissjóðum fá þá 150 til 200 þúsund 
á mánuði á meðan þeir sem lágu greiðslurnar fá úr lífeyrissjóðum fá 
nánast ekkert. Er þetta virkilega það réttlæti sem Flokkur fólksins vill? 
Er þetta virkilega leiðin til að útrýma fátækt. Þessi aðferð kostar ríkið 36 
milljarða á ári. Nei, það er til sanngjarnari leið.

Það er til leið sem bætir kjör þeirra verst settu
Nú er það þannig að eldri borgari má vinna sér inn 100 þúsund króna 
á mánuði án þess að skerða greiðslur frá TR. Aðrar tekjur s.s. úr 
lífeyrissjóði mega ekki vera hærri en 25 þúsund krónur á mánuði. Ef 
þær eru hærri skerðast greiðslur frá TR.
Þessu þarf að breyta. Það þarf að stefna að því að almenna frítekjumarkið 
verði 100 þúsund krónur á mánuði eins og atvinnutekjur. Væri þetta gert 
myndi hagur þeirra sem minnst hafa úr lífeyrissjóði batna verulega.Þá 
héldu menn allt að 100 þúsund króna greiðslu úr lífeyrissjóði án þess að 
greiðslur frá TR myndu skerðast.Þetta er leiðin til að bæta kjör þeirra 
verst settu. Verði almena frítekjumarkið hækkað í 100 þúsund krónur 
kostar það ríkissjóð rúma 12 milljarða á ári.
Tillaga mín að þetta verði tekið í þremur skrefum. Um næstu áramót 
hækki almenna fríkjumarkið í 50 þúsuns krónur, síðan í 75 þúsund 
krónur á mánuði og loks í 100 þúsund krónur. Kostar ríkið um 4 
millarða í hækkun árlega.Með þessu væri ákeðið að bæta hag þeirra sem 
verstu kjörin hafa, en þeir sem hafa um 600 þúsund á mánuði og hærra 
frá lífeyrissjóðum fá ekki neinar greiðslur frá Tryggingastofnun ríkisins.
Þetta er réttlæti meini menn eitthvað með að bæta eigi kjör þeirra verst 
settu.
Það hlýtur að vera hægt að ná sátt á Alþingi um svona tillögu.

LEIÐARI

Bæjarráð Suðurnesjabæjar 
ræddi ýmsar tillögur frá ferða-, 
safna-og menningarráði um 

hátíðir og viðburði í Suðurnesjabæ. 
Suðurnesjablaðið hafði samband við 
Magnús Stefánsson og spurði hvaða 
hugmyndir væru á lofti varðandi þetta.
Magnús sagði:“   Þar má m.a. nefna 
sumardaginn fyrsta, sjómannadag 
og 17. Júní, ásamt viðburðum um 
jól og áramót.   Einnig var tillaga 
um sameiginlega bæjarhátíð í 
sveitarfélaginu. Unnið er að frekari 
útfærslum og skipulagi þessara 
viðburða og hátíða og verður það 
kynnt frekar fyrir íbúum síðar“.

Ein bæjarhátíð 
í Suðurnesjabæ

Á 13. fundi framkvæmda- 
og skipulagsráðs dags. 
29.08.2019 var samþykkt að 

fela Skipulags- og umhverfissviði að 
undirbúa útboð og grenndarkynningu 
vegna framkvæmdar á göngustíg á 
milli Garðs og Sandgerðis.

Göngustígur 
milli Garðs og 
Sandgerðis

Þau merku tímamót urðu nú í 
upphafi vikunnar að íbúafjöldi 
sveitarfélagsins náði tölunni 

1.300. Sé litið til þróunar íbúafjöldans 
í sveitarfélaginu frá árinu 2006 
(þegar Vatnsleysustrandarhreppur 
varð Sveitarfélagið Vogar) má sjá 
að íbúafjöldinn hefur sveiflast 
nokkuð milli ára. Fram til þessa náði 
íbúafjöldinn hámarki árið 2008, þegar 
fjöldinn var 1.231. Árið 2015 fór 

Íbúafjöldinn nú 1.300 í Vogum

talan niður í 1.102. Síðan þá hefur 
leiðin legið upp á við, en sem fyrr 
segir sáum við í fyrsta skipti nú í 
vikunni töluna 1.300. Þessi þróun er 
í samræmi við mikla fjölgun íbúa hér 
á Suðurnesjunum. Gera má ráð fyrir 
áframhaldandi þróun í sömu átt, enda 
margar nýjar íbúðir nú í byggingu í 
sveitarfélaginu(Vogahraðferð Ásgeirs 
bæjarstjóra)

Norræna félagið í Suður-
nesjabæ, áður  Norræna 
félagið í Garði, var stofnað 

árið 2007 og varð gerð nafnabreyting 
á félaginu við sameiningu 
sveitarfélaganna í Garði og Sandgerði 
árið 2019. Félagið er deild í Norræna 
félaginu á Íslandi þar sem áhugasamir 
aðilar um norrænt samstarf og vináttu 
Norðurlanda starfa saman að ýmsum 
verkefnum m.a. á sviði tungumála, 
menningar og umhverfismála. Í haust 
tekur Norræna félagið í Suðurnesjabæ 
þátt í Norrænu bókmenntavikunni 
11.-17. nóvember í samstarfi við 
grunnskólana í Suðurnesjabæ. Þemað 
er ,,fest” – veislur. Settar verða upp 
litlar sýningar um Línu Langsokk í 
grunnskólunum og nemendum sem 

Norræna bókmenntavikan í 
Suðurnesjabæ

eru að læra um Norðurlöndin boðið 
að taka þátt í getraun. Föstudaginn 
15. nóvember er félagsmönnum og 
íbúum Suðurnesjabæjar boðið að sjá 
Óskarsverðlaunamyndina Babettes 
Gæstebud, frá 1987, sem byggð er 
á sögu Karen Blixen. Myndin er á 
dönsku verður sýnd með dönskum 
texta í Miðgarði í Gerðaskóla.

Norræna félagið í Suðurnesjabæ 
er með Facebook síðu með sama 
nafni þar sem hægt er að fylgjast 
með fréttum, tilkynningum og 
viðburðum frá Norðurlöndum og úr 
félagsstarfinu. Þeir sem vilja ganga í 
þennan öfluga og jákvæða félagsskap 
er velkomið að hafa samband í 
gegnum Facebook síðu félagsins til að 
skrá sig í félagið.

Bæjarráð Suðurnesjabæjar 
samþykkti á dögunum að 
leggja til við bæjarstjórn 

að skipaður verði stýrihópur sem 
fái það verkefni að halda utan um 
undirbúning framkvæmda við 
leikskóla Samþykkt samhljóða að 
skipa Fríðu Stefánsdóttur, Hólmfríði 
Skarphéðinsdóttur og Magnús S 
Magnússon í stýrihóp, samkvæmt 
samþykkt bæjarráðs. Sviðsstjóri 
skipulags og umhverfissviðs og 
deildarstjóri fræðslumála munu starfa 
með stýrihópnum.

Stýrihópur um 
leikskóla

Suðurnesjablaðið óskaði eftir 
upplýsingum kostnað við 
fyrirhugaðan göngustíð milli 

Garðs og Sandgerðis. Bæjarstjór 
segir að  framkvæmdir við göngu-og 
hjólreiðastíg milli byggðarkjarnanna 
í Suðurnesjabæ verða boðnar út nú 
fyrir lok október.   Kostnaðaráætlun 
verkefnisins verður ekki birt fyrr en 
tilboð í verkið hafa verið opnuð.  

Boðið út

Sala Neyðarkallsins er ein 
af okkar mikilvægustu 
fjáröflunum og miklu máli 

skiptir að allir taki þátt í henni af 
krafti.  Átakið fer fram dagana 31. 
október - 2. nóvember.

Neyðarkall þessa árs er með nýjustu 
tækni í höndunum en þar er dróninn 
er í aðalhlutverki. Skipulagning og 
framkvæmd verður með svipuðu sniði 
og áður og verður átakið auglýst og 
kynnt í öllum helstu fjölmiðlum.

Lykillinn að velgengninni 
undanfarin ár hefur verið góð 
þátttaka félaga um allt land sem hafa 
gefið sér tíma til að selja Neyðarkall 
björgunarsveita á fjölförnum stöðum 
þessa daga.

Neyðarkall um helgina

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
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Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 
skrifar í Vogahraðferð: 
„ Í ár hefur verið ráðist 

í ýmsar framkvæmdir á vegum 
sveitarfélagsins. Sumum þeirra er 
þegar lokið, sumar enn í gangi og 
einhverjum þeirra frestað. Fyrst 
skal nefna framkvæmdum við nýtt 
tjaldsvæði sveitarfélagsins, sem 
lauk um mitt sumar. Ráðist var í 
lagningu vatns- og fráveitu inn á 
svæðið, gerð var jarðvegsmön og 
stór hluti grassvæðisins endurnýjað. 
Rekstraraðili svæðisins réðist í kaup 
á þremur smáhýsum, með tilheyrandi 
gistiaðstöðu. Nýju aðstöðuhúsi með 
sturtum og salernum var komið 
fyrir, auk þess sem rekstraraðili 
tók nýtt þjónustuhús í notkun. 
Góð aðsókn hefur verið í sumar, 
ráðgert er að hafa tjaldsvæðið opið 
allan ársins hring. Norðurhluti 
Kirkjugerðis var endurnýjaður, þ.e. 
skipt út lögnum, lagt nýtt malbik og 
gangstétt. Þá var yfirborð Stapavegar 
endurnýjað að hluta. Bygging nýrrar 
þjónustumiðstöðvar sveitarfélagsins 
miðar vel og er á áætlun. Verklok 
verða í lok nóvember. Auk þess að 
hýsa starfsemi Umhverfisdeildar 
sveitarfélagsins verður bílaþvottastæði 
fyrir almenning við húsið og dælubíll 
frá Brunavörnum Suðurnesja 
staðsettur þar. Nú á haustmánuðum 
er unnið að endurnýjun fráveitu, 
þ.e. smíði dælubrunns og lagningu 
þrýstilagnar milli Akurgerðis og 
Hafnargötu. Verkið hefur tafist vegna 
fornleifa sem komið hafa í ljós, en 
er nú komið aftur í vinnslu eftir að 
sérfræðingar Minjastofnunar hafa 

Framkvæmdir 2019 í 
Vogum

skráð og yfirfarið fornleifarnar. 
Lagning ljósleiðara í dreifbýli stendur 
nú yfir, búið er að tengja Hvassahraun 
og Vatnsleysu. Á næstu vikum verða 
heimili og fyrirtæki á Vatnsleysuströnd 
tengd. Ákveðið var að fresta lagningu 
göngu- og hjólreiðastígs milli Voga 
og Brunnastaðahverfis fram á næsta 
ár. Loks er þess að geta að talsvert 
er byggt af nýju íbúðahúsnæði á 
miðbæjarsvæðinu, og er ánægjulegt 
að sjá ný hús rísa, jafnt fjölbýlis-, par- 
og einbýlishús“.

EIGUM MARGA
LITI Á LAGER

Nánari upplýsingar á 
mt.is og í s: 580 4500

HANNAÐ FYRIR
ÍSLENSKT VEÐURFAR

ÁLKLÆÐNINGAR &
UNDIRKERFI

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

VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190



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

Danskt handverk
síðan 1939

Dönsk
gæði
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Nýlega veitti Alþjóðahaf-
rannsóknaráðið (ICES) 
ráð um veiðar ársins 2020 

og 2021 fyrir efri og neðri stofna 
úthafskarfa.

Úthafskarfi – neðri stofn
ICES ráðleggur í samræmi við 
nýtingarstefnu sem mun leiða til 
hámarks afraksturs til lengri tíma litið 
(MSY) að veiðar skuli ekki stundaðar 
árin 2020 og 2021

Hrygningarstofninn hefur 
minnkað verulega frá því að veiðar 
úr neðri stofni úthafskarfa hófust í 
byrjun tíunda áratugar síðustu aldar. 
Frá sama tíma hækkaði veiðidánartala 
mikið og hefur verið mjög há allt frá 
aldarmótum.

  Leiðangrar til að meta stærð 
stofnsins hafa verið farnir annað 
hvert ár frá árinu 1999, síðast árið 
2018.   Niðurstöður þessara leiðangra 
sýna að stofninn hefur minnkað 
mikið allt tímabilið. Ráðgjöfin sem 
nú er kynnt er byggð á líkani sem 
nýtir m.a. gögn um lengdardreifingu 
og aldurssamsetningu í veiðum, auk 
þess að nota gögn úr ofangreindum 
leiðangri.   Niðurstöðurnar eru að 
stofninn hefur minnkað jafnt og 
þétt allt frá því um 1995 og er nú 
langt undir varúðarmörkum (Blim).   

Engar veiðar á 
úthafskarfa

Jafnframt sýna framreikningar að þótt 
engar veiðar verði stundaðar næstu 
tvö árin muni stofninn áfram verða 
undir varúðarmörkum í lok þess 
tímabils.

Ekki hefur verið samkomulag 
milli veiðiþjóða um skiptingu afla 
um langt skeið.   Jafnframt hefur 
verið ágreiningur um stofngerð og 
telja Rússar að í Grænlandshafi sé 
einungis einn stofn og að ástandið sé 
mun skárra en ICES hefur talið. Hafa 
þeir því úthlutað veiðiheimildum til 
rússneskra skipa í samræmi við það 
og þær heimildir verið langt umfram 
ráðlagðan heildarafla.

Úthafskarfi – efri stofn
ICES hefur á undanförnum árum lagt 
til að engar veiðar yrðu stundaðar úr 
efri stofni úhafskarfa (sá sem veiðist 
á minna en 400 metra dýpi) þar sem 
ástand þess stofns versnaði mikið 
undir lok síðustu aldar og hefur 
stofninn mælst mjög lítill í leiðöngrum 
undanfarna 2 áratugi. ICES ráðleggur 
nú, í samræmi við varúðarsjónarmið, 
að ekki skuli stunda beinar veiðar úr 
efri stofni úthafskarfa árin 2020 og 
2021.

Bókun íþrótta- og tómstundaráðs 
Reykjanesbæjar vegna stefnu-
mótunar íþróttamannvirkja 

og íþróttasvæða Reykjanesbæjar.
Í stefnu Reykjanesbæjar frá 2020-

2030 er uppbygging íþróttamannvirkja 
til að styðja við öflugt íþróttastarf 
eitt af markmiðum bæjarins. 
Íþrótta- og tómstundaráð Reykja-
nesbæjar fagnar því að unnið 
sé í samræmi við niðurstöður 
Capacent þar sem ljóst er að mikil 
þörf er á bættri æfingaaðstöðu 
fyrir knattspyrnufélög bæjarins. 
Frá fundi íþrótta-og tómstundaráðs 
18.júní sl. er búið að funda 
með forsvarsmönnum beggja 
félaga og þarfir þeirra teknar 
til skoðunar, sérstaklega hvað 
varðar gervigrasvöll fyrir bæði 
félög og íþróttahús fyrir UMFN. 
Ef teknar eru til greina þarfir 
íþróttafélaganna til hliðsjónar við 
framtíðarsýn sem var kynnt af Capacent 

Stórhuga framtíðar sýn í Reykjanesbæ

og þær kostnaðartölur sem voru lagðar 
fram af umhverfis og skipulagssviði 
er ljóst að framtíðaruppbygging 
íþróttamannvirkja á miðlægu 
íþróttasvæði er hagkvæmasti kosturinn 
fyrir Reykjanesbæ í heild sinni. 
Ennfremur mun íþrótta- og 
tómstundaráð halda áfram þeirri 
mikilvægu vinnu í uppbyggingu á 
íþróttamannvirkjum bæjarins í takt við 
þá tímaætlun sem birtist hér að neðan. 
Það skal taka fram að íþrótta- 
og tómstundaráð er ekki að 
stuðla að sameiningu íþrótta-
félaganna á nokkurn hátt þó í 
einhverjum tilfellum sé rætt um 
sameiginlega nýtingu á aðstöðu. 
Það er mat íþrótta- og tómstundaráðs 
Reykjanesbæjar að eftirfarandi 
framkvæmdir verði settar á 
fjárhagsáætlun en jafnframt að 
uppbygging aðstöðu og íþrótta-
mannvirkja verði reglulega 
endurskoðuð og mögulega flýtt.

2019
Unnið með niðurstöður Capacent og áfram verði unnið að uppbyggingu íþróttamannvirkja í góðri 
samvinnu við íþróttahreyfinguna.
Teiknað upp framtíðarsvæði við Afreksbraut í samstarfi við umhverfissvið og íþrótta- og tómstundaráð. 
Áhersla lögð á að tryggja fjármagn fyrir nýjan sameiginlegan æfingagervigrasvöll sem nýtist báðum 
félögunum. Unnið verði í samvinnu við innkaupastjóra Reykjanesbæjar og umhverfissvið að útbúa 
útboðsgögn og kostnaðaráætlun fyrir æfingagervigrasvöll.
Áhersla lögð á að tengja hjóla- og göngustíga úr nærliggjandi hverfum.

2020
Hafist handa við byggingu á æfingagervigrasvelli og búningaaðstöðu vestan Reykjaneshallar.
Ný áhaldageymsla við Reykjaneshöll.
Áfram unnið að framtíðarsvæði við Afreksbraut í samstarfi við umhverfissvið og íþrótta-og 
tómstundaráð – Áhersla lögð á að tryggja fjármagn fyrir hönnun á fyrsta áfanga á íþróttahúsi sem hýsir 
keppnisvöll og félagsaðstöðu fyrir UMFN.

2021
Hafist handa við fullnaðarhönnun og uppbygginu á íþróttahúsi við Afreksbraut. Á svæðinu við 
Afreksbraut verður einnig framtíðaraðstaða fyrir fimleikadeild og bardagaíþróttir, aðstaða fyrir 
skotdeild, lyftingar, golfklúbb ásamt félagsaðstöðu fyrir allar deildir. Þessi áfangi er háður því að 
Akademíunni verði fundin önnur not eða seld og hvetur íþrótta- og tómstundaráð Reykjanesbæ að fara 
skoða þann möguleika sem allra fyrst.

2022-2026
Framkvæmdir við byggingu íþróttahúss og áframhaldandi uppbygging íþróttamannvirkja við 
Afreksbraut.

Fyrrgreindar tillögur verða unnar í samráði við aðalstjórnir íþróttafélaganna og íþróttabandalag Reykjanesbæjar.

Í sumar keyptum við 
Habasit lagerinn af IBH og 
bjóðum nú enn meira úrval 

reima en áður.
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VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190



RAFMENNT – fræðslusetur ra�ðnaðarins annast verkefni er varða 
menntamál ra�ðnaðarmanna, allt frá uppha� náms til loka meistara- 
skóla, og endurmenntun þeirra sömuleiðis.

RAFMENNT  varð til árið 2018 við sameiningu Ra�ðnaðarskólans 
og Fræðsluskrifstofu ra�ðnaðarins í því skyni að auka þjónustu við 
félagsmenn  og gera framboð menntunar og fræðslu enn �öl- 
breyttara og markvissara.

Ra�ðnaðarsamband Íslands og Samtök rafverktaka eiga og 
reka RAFMENNT í sameiningu.

Stórhöfða 27    •    110 Reykjavík    •    rafmennt.is    •    sími 540 0160

RAFMENNT er máttur
Dagbjört Elín Ármannsdóttir, nemi í rafvirkjun, og Helgi Már Valdimarsson ra�ðnfræðingur að störfum.
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Ég við þakka Suðurnesjablaðinu 
fyrir spurningarnar og 
áhugaá störfum þingmanna 

kjördæmisins nú sem fyrr. Svara 
spurningum blaðsins eins og þær er 
settar fram og tek tvær fyrstu saman.

Hvaða mál ég telji að verði helst 
til umræðu á Alþingi í vetur og hvort 
aukið fjármagn skili sér á Suðurnes?

Klárlega verða fyrirferðarmestu 
málin, fárlögin og þingsálytkun um 
samgönguáætlun sem lögð voru 
fram í upphafi þings sem verða 
fyrirferðarmikið mál í þinginu. 
Í báðum þessum stærstu málum 
þingsins ætlum við okkur aukin 
hlut. Okkar góða fólk í fjárlaga- og 
samgöngunefnd þingsins mun njóta 
allan okkar stuðning til þess.

Samkvæmt upplýsingum um 
framlög til heilbrigðisstofnanna í 
frumvarpi til fjárlaga 2020 kemur 
fram að verulega hefur verið bætt í 
framlögin. Samkvæmt ríkisreikningi 
árið 2018 voru framlög til HSS 
1.345,70 mkr. og samkvæmt 
fjárlögum fyrir 2020 verða framlögin 
1.976,70 mkr. sem er veruleg aukning 
eða um 637 mkr. og þá er til viðbótar 
40 mkr. vegna aukins atvinnuleysis og 
álags á HSS því samfara. Verði þetta 

Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sjálfstæðisflokks

Framlög til HSS hækka verulega 2020.
niðurstaða þingsins við afgreiðslu 
fjárlaga í desember er um verulega 
aukningu að ræða til HSS.

Samgönguáætlunin er stórmál 
og þar verða teknar ákvarðanir 
um fyrirkomulag framkvæmda og 
fjármögnun þeirra til framtíðarinnar 
og mikilvægt að útfæra þær vel. 
Sjálfstæðisflokkurinn hefur sagt 
að taka þurfi upp gjaldakerfi 
bifreiðaeigenda með það fyrir 
augum að þeir borgi sem aki. Á móti 
segum við að bifreiðaskattar verða 
að lækka þannig að heildarskattar 
bifreiðaeigenda hækki ekki. Það 
er mikilvægt að útfæra þessi mál 
vel. Það eru fjölmargar leiðir 
í boði og fjármögnunin ræðst 
af þeim leiðum sem ákveðnar 
verða. Einkaframkvæmdir og 
samstarfsverkefni verða skoðuð en 
núverandi fyrirkomulag virðist vera 
að renna sér til húðar. Með gjaldtöku 
er gert ráð fyrir að ferðamenn greiði 
að minnsta kosti 25% kostnaðar við 
innaviðauppbyggingu vegakerfisins 
og okkur munar um minna þegar 
verið er að tala um framkvæmdir sem 
kosta á bilinu 70-100 milljarða á næsta 
áratug.

Vonandi að umræðan um þessi 
mál verði málefnaleg en þjóðin 
er sammála um að vegakerfið 
njóti forgangs á næstu árum. 
Þar er mikilvægt að fjölförnustu 
samgönguæðarnar og slysamestu 
vegirnir njóti forgangs. Nú er verið 
að laga kafla á Reykjanesbrautinni 
við Áslandið og framkvæmdir við 
Grindavíkurveg ganga vel.

Hvaða mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á í vetur?

Umræður um þessi mál verða 
fyrirferðarmiklar í þinginu auk fjölda 
annarra mála. Ég mun fylgja eftir þeim 
málum sem koma til Atvinnuvega- 
og velferðarnefndar þingsins en þar 
á ég sæti. Þar eru og verða fjölmörg 
mál, stór og smá sem þurf athygli og 
skoðunar við í meðförum nefndanna. 
Þá er ég með nokkrar þingsályktanir 
sem ég mun fylgja eftir og eina 
lagabreyting á náttúruverndarlögum 
vegna sektargreiðsla fyrir að henda 
rusli á almannafæri. Ég legg fram 
á næstu dögum þingsályktun um 
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja þar 
sem lagt er til að skoða húsnæðismál 
stofnunarinnar, stefnumótun og 
framtíðarsýn í umhveri nýrrar 
heilbrigðisstefnu sem gefur HSS 

mikla möguleika. Sérstaklega í ljósi 
umræðna síðustu daga þar sem loks 
virðist vera komin hreyfing á það sem 
við margir landsbyggðarþingmenn 
höfum lagt áherslu á síðustu ár um 
að Landsspítalinn sitji helst að öllum 
verkefnum heilbrigðiskerfisins. Nú 
virðast augu fleiri opnast fyrir því að 
Landspítalinn er ekki heilbrigðiskerfið 
og hann getur ekki sinnt allri þeirri 
þjónustu sem hann hefur vilja. Grípum 
það tækifæri og styrkjum stoðir HSS 
og þjónustuna við íbúa á Suðurnesjum. 
Þá er ég með þingsályktunartillögur 
í smíðum um hagkvæmniathugun 
á strandsiglingum, niðurfellingu 
kolefnisgjalda ef fé er nýtt til 
kolefnisjöfnunar og fleiri mál sem mér 
finnst öll skipta máli og ná vonandi 
fram í dagsljósið.

Hvernig líst þér á stöðu 
þíns flokks samkvæmt nýjustu 
skoðunarkönnunum?

Sjálfstæðisflokkurinn hefur sjaldan 
skilað sínu besta í skoðanakönnunum. 
en klárlega lýst mér einfaldlega ekkert 
á þá stöðu að við séum að dansa i 
kringum 20%. Það er í engu samræmi 
við stöðu heimilanna, aukin kaupmátt, 
lægri vexti en nokkru sinni, lága 
verðbólgu, hæstu meðallaun, hæstu 

Hvaða mál telur þú að helst verði til 
umræðu á Alþingi í vetur?
Ég held að nýr menntasjóður 
námsmanna verði á milli tannana 
hjá ungu fólki. Margir mennta-
málaráðherrar hafa gert tilraunir til 
að koma á nýju styrkjakerfi stúdenta 
og hefur það ekki tekist enn.  Nýtt 
frumvarp Lilju Alfreðsdóttur er 
framsækið, fjölskylduvænt og með 
jákvæðum hvötum til þess að klára nám 
á tilskildum tíma. Þá eru þau nýmæli 
að hægt verður að taka óverðtryggð 
námslán gott framfaraskref. Einnig 
verður samgöngumálin eflaust mikið 
rædd. Samgönguáætlunin felur í sér 
að farið verði í fjölmargar aðkallandi 
framkvæmdir vítt og breytt um 
landið á næstu fimmtán árum. 
Félagsmálaráðherra mun leggja fram 
nokkur mál á næstunni er snúa að 
umbótum á húsnæðiskerfinu og hann 
er einnig að vinna að umfangsmiklum 
umbótum á barnaverndarkerfinu í 
heild sinni. Ég vona að öll þessi mál 
fái góða og mikla umræðu þar sem 
um gífurlega mikilvæga málaflokka 
er að ræða. Við þurfum nefnilega að 
gera meira að því að ræða mál sem 
skipta máli og varast að gleyma okkur 
í dægurþrasi.

Er líklegt að auknar fjárveitingar 
fáist til stofnana á Suðurnesjum?
Ég hef lagt fram þingsályktunartillögu 
um stefnumótun og framtíðarskipulag 
náms á framhaldsskólastigi á Suður-
nesjum. Verði það samþykkt er von 
mín að því fylgi aukið fjármagn í 
menntastofnanir á Suðurnesjum. 
Við, þingmenn svæðisins, höfum 
staðið þétt saman í að vekja athygli 
á þeirri mismunun sem stofnanir 
á Suðurnesjum hafa búið við í 
samanburði við sambærilegar 
stofnanir í öðrum landshlutum 
og nú þarf einnig að taka tillit til 
mannfjölgunar á Suðurnesjum, sem 
á sér engin fordæmi. Eins er stendur 
eru fjárlög í vinnslu í fjárlaganefnd 
og koma svo fljótlega til 2. umræðu 
í þingsal. Ég veit ekki hver útkoman 

Silga Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks

Stórsókn sem mun 
bæta samfélagið

verður en við höldum áfram að pressa 
og tryggja rekstrarfé til stofnanana 
okkar svo hægt sé að tryggja íbúum 
góða þjónustu.

Hvaða mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á í vetur?
Ég hef lagt fram nokkur mál á Alþingi 
í haust og mun leggja áherslu á 
framgang þeirra. Auk stefnumótunar 
og framtíðarskipulags náms á fram-
haldsskólastigi á Suðurnesjum hef ég 
lagt fram mál um upplýsingamiðlun 
um heimilisofbeldismál, rétt barna 
til að vita um uppruna sinn, mál um 
aukið eftirlit með barnaníðingum og 
mótun efnahagslegra hvata til að efla 
ræktun orkujurta á Íslandi. 

Hvernig líst þér á stöðu þíns 
flokks samkvæmt nýjustu 
skoðunarkönnunum?
Framsókn hefur mælst á breiðu 
bili frá því að við hófum þátttöku 
í núverandi ríkisstjórnarsamstarfi. 
Síðustu kannanir hafi verið í kring 
um kjörfylgi okkar. Þegar allt kemur 
til alls er ein skoðanakönnun sem 
skiptir máli og hún er á kjördegi. Ég 
kvíði því uppgjöri ekki, stórsókn í 
menntamálum, innviðauppbyggingu 
og málefnum barna ásamt fjölmörgum 
framsæknum þingmannamálum 
munu skila sér á endanum. Stórsóknin 
mun ekki bara skila sér í kjörkassana, 
heldur í bættu samfélagi, og það er það 
sem skiptir máli!

lægstu launataxta innan OECD, lægri 
skatta, afnám tolla og vörugjalda. 
Sjálfstæðisflokkurinn er eini 
flokkurinn á Alþingi, já eini flokkurinn 
sem talar fyrir skattalækkunum og 
þegar um næstu áramót kemur lægra 
skattþrep inn sem mun færa þeim 
lægst launuðu verulegar tekjubætur. 
Því miður skilar þessi bætta staða 
einstaklinga og atvinnulífs sér ekki í 
skoðanakönnunum til okkar. Ég verð  
því að vona að eina skoðanakönnunin 
sem skiptir máli, næstu kosninga, 
að þá skili fólkið þessum bættu 
lífskjörum í atkvæðum greiddum 
Sjálfstæðisflokknum í næstu 
kosningum. að er besta tryggingin 
fyrir áframhaldansi stöðugleika.

Hvaða mál telur þú að helst verði til 
umræðu á Alþingi í vetur?
Fjárlagafrumvarpið verður 
fyrirferðarmikið í umræðunni fram 
að jólum. Þar mun fjárskorturinn 
í heilbrigðiskerfinu verða efstur á 
baugi ásamt almannatryggingum 
sem heldur fólki í fátækrargildru. 
Skattamálin verða líka til umræðu, 
einkum sú stefna ríkisstjórnarinnar 
að hlífa ríkasta og eignamesta fólkinu 
í landinu við stóreignasköttum og 
það skjól sem þeim er veitt með 
verðtryggingu fjármagnstekna. 
Ójöfnuður og fátækt sem eru 
samfélagsmein sem ríkisstjórnin 
heykist á að vinna gegn.

Loftlagsmálin og aðgerðir sem 
við verðum að grípa til hér á landi og 
samstarf við önnur lönd verða ofarlega 
á málalistanum. Loftlagsmálin spyrja 
ekki um landamæri og alþjóðlegt 
samstarf er því bráðnauðsynlegt. Við 
erum kynslóðin sem getur tekið í 
taumana og við þurfum að gera það 
með markvissum hætti.  

Það verður tekist á um breytingar 
á samkeppnislögum sem ríkisstjórnin 
virðist ætla að gera til hagsbóta fyrir 
stærri fyrirtæki á kostnað þeirra 
smærri og neytenda. 

Samgöngumálin og fjármögnun 
nýrra vega og viðhalds eldri vega. 
Rifist verður heiftarlega um veggjöld 
ef ríkisstjórnin ætlar að þvinga þeim í 
gegnum þingið.

Og svo er það sala bankanna 
og hvernig bankar eiga að þjóna 
almenningi sem best en ekki aðallega 
sjálfum sér í óbreyttri mynd eins og 
fjármálaráðherrann talar fyrir.

Er líklegt að auknar fjárveitingar 
fáist til stofnana á Suðurnesjum?
Ég vona svo sannarlega að svo verði. 
Þingið samþykkti í júní tillögu mína 
um að fela ríkisstjórninni að skipa 
starfshóp fulltrúa sveitarfélaga á 
Suðurnesjum og fimm sérfræðinga 
úr forsætisráðuneyti, fjármála- og 
efnahagsráðuneyti, atvinnuvega- 
og nýsköpunarráðuneyti, mennta- 
og menningarmálaráðuneyti og 
velferðarráðuneyti til að vinna 
tímasetta aðgerðaáætlun um hvernig 

Oddný G.Harðardóttir þingmaður Samfylkingar

Vilji er allt sem þarf
efla megi þjónustu ríkisins við íbúa 
á Suðurnesjum og mæta mikilli 
fólksfjölgun þar. Meðal þess sem 
hópurinn skal leggja til grundvallar 
aðgerðaáætluninni er mat á: 
a. samfélagslegum áhrifum 
fólksfjölgunar á svæðinu, 
b. samsetningu íbúa og mismunandi 
þörfum þeirra með tilliti til 
stöðu, aldurs, móðurmáls o.fl., 
c. hvort fjárframlög til ríkisstofnana 
á svæðinu hafi fylgt þróun 
byggðamála og fólksfjölgun, 
d. áhrifum niðursveiflu í 
ferðaþjónustu og færri flugferða 
um Keflavíkurflugvöll á 
sveitarfélögin á svæðinu. 
Starfshópurinn skili skýrslu með 
niðurstöðum eigi síðar en 1. desember 
2019. Forsætisráðherra kynni Alþingi 
niðurstöður starfshópsins. 

Þessi tillaga var samþykkt 
samhljóða og meðflutningsmenn 
mínir voru allir aðrir þingmenn 
Suðurkjördæmis. Við erum 10 
þingmenn kjördæmisins og 
stjórnarþingmenn eru 6 talsins. 
Möguleikarnir til að hafa áhrif á stöðu 
mála á Suðurnesjum og fjárveitinga 
eru því til staðar. Vilji er allt sem þarf.

Hvaða mál ætlar þú helst að leggja 
áherslu á í vetur?
Ég mun fylgja eftir samþykktinni 
um málefni Suðurnesja og líta þar 
sérstaklega til heilbrigðismála, 
skólamála og vinnumarkaðsmála. 

Sem jafnaðarmaður vinn ég alla 
daga gegn ójöfnuði með tillögum í 
þinginu sem varða efnahag hvort sem 
er ríkissjóðs eða fólksins í landinu. Ég 
sit í efnahags-og viðskiptanefnd og 
þar eru skattamálin, bankamálin og 
samkeppnismálin meðal annars til 
umræðu. 

Í Norðurlandaráði og í 
þingmannasamtökum Norðurslóða 
þar sem ég sit fyrir hönd 
Norðurlandaráðs, mun ég leggja 
áherslu á samvinnu á norðurslóðum 
um loftslagsmál. Hlýnunin er 
mun hraðari á norðurslóðum en 
annars staðar á jörðinni og áhrifin 
á samfélögin þar mikil. Stór ríki 
vilja seilast í auðlindir sem verða 

aðgengilegar með bráðnun íss, s.s. 
á Grænlandi. Ég mun einnig tala 
fyrir og leggja áherslu á norrænt 
samstarf um samfélagsöryggi sem er 
ógnað með ýmsum hætti, m.a. vegna 
hamfarahlýnunar.

Sjálf hef ég mælt fyrir tveimur 
málum sem fyrsti flutningsmaður. 
Það er frumvarp um starfsemi 
smálánafyrirtækja en þau hafa fengið 
að starfa hér allt of lengi án þess að 
þurfa að sækja um starfsleyfi, þurfa 
ekki að gefa upplýsingar um eigendur 
og stjórn og beina ágengum áróðri 
sínum að ungu fólki og fólki sem 
stendur veikt fyrir. Þetta er algjörlega 
ólíðandi okurstarfsemi sem taka 
þarf á af festu. Ríkisstjórnin vill 
einhverra hluta vegna ekki gera það 
en ég er sannfærð um að meirihluti 
þjóðarinnar vill ekki leyfa slíkri 
starfsemi að vaða uppi.

Hitt málið sem ég er fyrsti 
flutningsmaður að hefur oft verið 
lagt fram áður og er um breytingar 
á lögum um ráðherraábyrgð. Ef 
ráðherra leynir upplýsingum sem 
varða þingmál eða segir þinginu 
ósatt þá hefur ráðherrann brotið 
lög um ráðherraábyrgð samkvæmt 
breytingum og verður að svara fyrir 
það afbrot.

Hvernig líst þér á stöðu 
þíns flokks samkvæmt nýjustu 
skoðunakönnunum?

Mér líst ágætlega á 
stöðu Samfylkingarinnar í 
skoðanakönnunum þessa dagana. Við 
höfum risið hægt en örugglega upp úr 
lægðinni sem við vorum í. Við lítum 
björtum augum til næstu kosninga 
og væntum góðs stuðnings kjósenda. 
Hugsjón jafnaðarmanna um jöfnuð, 
réttlæti og frið rekur okkur áfram og 
með skýrum málflutningi munum við 
ná eyrum fleiri og fleiri kjósenda. Við 
höfum bæði góðan málstað og sterka 
málefnastöðu. Það hlýtur að skila sér.
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Aðalfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja var haldinn s.l. 
laugardag.Jóngeir Hlinason 

formaður flutti skýrslu stjórnar. 
Markús I.Eiríksson forstjóri HSS 
flutti ræðu og svaraðir fyrirspurnum. 
Kjartan Már Kjartansson bæjarstjóri 
var fundarstjóri. Á fundinum 
var Eyjólfur Eysteinsson kosinn 
nýr  formaður fyrir næsta starfsár. 
Fundurinn sendir frá sér eftirfarandi 
ályktun.

Efla sjúkradeildina:  Að gefnu 
tilefni : Stefna ber að því að 
endurreisa sjúkradeild (skurðdeild) 
HSS í framtíðinn en nú eru sjúklingar 
fluttir til Reykjavíkur til aðgerðar 
sem áður var hægt að sinna á 
sjúkrahúsinu í Reykjanesbæ. Fjölga 
verður hjúkrunarfræðingum og 
sérfræðilæknum við sjúkrahúsið.

Efla fæðingardeildina: Að gefnu 
tilefni : Stefna ber að því að nýta betur 
fæðingardeildina. Miklar breytingar 
hafa orðið á rekstri fæðingardeildar 
sjúkrahússins. Fæðingum hefur 
fækkar frá því sem áður var en þær 
voru yfir 200 fyrir árið 2004 en eru 
nú um 100 á seinni árum. Til þess 
að skapa fæðandi konum og barni 
aukið öryggi verður fæðingalæknir, 
svæfingalæknir og skurðlæknir að 
starfa við sjúkrahúsið.

Efla slysamóttökuna: Nauðsynlegt 
er að bæta bráða og slysamóttöku 
við sjúkrahúsið og styrkja 
sérstaklega vegna fjölgunar íbúa á 
Suðurnesjum og aukinnar umferðar á 
Keflavíkurflugvelli.

ÞAÐ HEFUR VERIÐ VITLAUST GEFIÐ
Efla heilsugæsluna: Tilmæli 

landlæknis: Fjölga læknum og 
ráðnir verði heimilislæknar á 
heilsugæslustöðina og fjölga verður 
hjúkrunarfræðingum. Bæta verður 
viðveru lækna og móttöku þeirra á 
sjúklingum að deginum.

Efla heilsugæsluna: Auka verður 
þjónustuna frá því sem nú er við 
íbúa í Suðurnesjabæ og Vogum 
með viðverðu heimilislækna og 
hjúkrunarfræðinga í heimabyggð. 
Íbúum fjölgar mikið á Suðurnesjum 
og því eðlilegt að auka þjónustuna 
enda var í upphafi gert ráð fyrir að 
þjónusta heilsugæslu væri skipulögð 
víðar en í Reykjanesbæ.

Jákvætt: Ákveðið er að byggja nýtt 
60 rúma hjúkrunarheimili á Nesvöllum 
í Reykjanesbæ. Hjúkrunarrýmum 
fjölgar þá um 30 á Suðurnesjum en 
Hlévangur verður lagður niður. Hugsa 
verður til framtíðar því að enn fjölgar 
íbúum á Suðurnesjum.

Jákvætt: Samþætting á þjónustu 
við heimahjúkrun og félagslegrar 
heimilishjálpar er hafin.

Jákvætt: Bæjarstjórar á Suðurnesja 
hafa undirritað Lýðheilsuvísa fyrir 
Suðurnes og verkefnið er farið af stað.

Að lokum þetta: Fjárlög fyrir 
2020 gera ekki ráð fyrir auknu á 
fjármagni til Heilbrigðisstofnunar 
Suðurnesja og mikið vantar á að 
fjárframlög ríkisins til heilbrigðismála 
á Suðurnesjum jafnist á við framlög til 
annarra heilbrigðisumdæma á Íslandi 
eins og nýleg skýrsla bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar sýnir. 

Hjónin Sigurður Ingvarsson 
og Kristín Erla 
Guðmundsdóttir ásamt 

fjölskyldu fagna í ár 50 ára afmælis 
fyrirtækis síns. SI raflagnir hafa í 

SI RAFLAGNIR FAGNA 50 ÁRA AFMÆLI
gegnum árin verið eitt af öflugustu 
fyrirtækjum Garðsins. Í þessi 50 ár 
hefur fyrirtækið verið rekið af miklum 
myndarskap. Í tilefni tímamótanna 
bauð fjölskyldan til afmælisveislu í 

húsnæði SI raflagna. Það voru margir 
sem komu og fögnuðu með SI og 
fjölskyldu.

Arctic Trucks Ísland ehf. 
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Sími        540 4900 
Netfang    info@arctictrucks.is
Vefur       www.arctictrucks.is

JEPPADEKK.IS
Vönduð amerísk jeppadekk sem 
henta frábærlega fyrir íslenskar 
aðstæður. Stærðir 29”-44”.

38” radíaldekk
sem hefur
margsannað
sig á hálendi
Íslands. 

44” radíal.
Hannað í 
samstarfi
Arctic Trucks
og Nokian. 

35” radíal.
Frábært 
neglt
vetrardekk!

kr. 39.900,- kr. 39.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,- kr. 49.900,-

FELGUR
Gott úrval
Margar stærðir
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Bergið headspace sækir um 
rekstrarstyrk,wsem tekin var 
fyrir á fundi Velferðarráðs 

Reykjanesbæjar. Bergið headspace 
byggir á lágþröskuldaþjónustu þar sem 

LÁGÞRÖSKULDA ÞJÓNUSTA

Ályktun um menntamál 
Lögð fram á 43. aðalfundi 
Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum, haldinn í Reykjanesbæ. 
Aðalfundur Sambands sveitarfélaga 
á Suðurnesjum, haldinn 13.-14. 
september 2019 harmar viðvarandi 
skekkju á fjárframlögum til 
ríkisstofnanna á Suðurnesjum. 
Þetta birtist ekki síst í framlögum 
til menntastofnanna á svæðinu sem 
mega sætta sig við mun lægri framlög 
en sambærilegar stofnanir.

Í Grænbók, um stefnu stjórnvalda í 
málefnum flugrekstrar og flugtengdrar 
starfsemi á Íslandi kemur fram að 
Ísland eigi að vera í fararbroddi 
þegar kemur að menntun og þjálfun 
á sviði flugs. Eigi það takmark að 
nást er nauðsynlegt að tryggja þeim 
kennslustofnunum er sjá um menntun 
og kennslu á sviði flugs, sömu 
nemendaígildi og þeim sem mennta 
skipstjórnarfólk.

Fundurinn telur það einnig 
áhyggjuefni að framlög til 
þekkingarsetra og símenntunar eru 
langlægst á Suðurnesjum. Fram 
kemur í fjárlagaáætlun 2020-2024 
að framtíðarsýn stjórnvalda sé að 
sjávarútvegur og fiskeldisafurðir 
séu í fremstu röð á alþjóðlegum 
mörkuðum. Því ber að fagna en 
fundurinn bendir á að hvergi kemur 
fram í fjárlagaáætlun 2020-2024, að 
stutt verði við eina fisktækniskólann 
sem starfandi er á Íslandi, 
Fisktækniskóla Íslands í Grindavík. 

Menntastofnanir á 
Suðurnesjum sitji 
við sama borð

Skólinn gegnir lykilhlutverki í því 
að mennta hæft starfsfólk til starfa 
í þessari mikilvægu atvinnugrein 
okkar Íslendinga.

Fundurinn fagnar stefnu 
stjórnvalda um að efla menntun 
í landinu og þá sérstaklega með 
því að fjölga útskrifuðum úr 
starfs- og tækninámi. Ríkisvaldið 
hefur ákveðið að styðja við nám 
til stúdentsprófs í tölvuleikjagerð 
sem þróunarverkefni. Mikilvægt 
er að skoða einnig aðrar starfs- og 
tækninámsgreinar út frá sömu 
forsendum. Þ.e.a.s. hvort nemendur 
geti lokið þeim greinum einnig 
með stúdentsprófi. Fjölgun íbúa á 
Suðurnesjum er meiri en á öðrum 
landsvæðum og ersamsetning íbúa 
fjölbreyttari m.t.t. fjölda þjóðerna en 
á öðrum landssvæðum. Mikilvægt er 
að tryggja að nemendur af erlendum 
uppruna hverfi ekki frá námi úr 
framhaldsskólum. 

Það skiptir íbúa á Suðurnesjum 
miklu máli að vel sé staðið að 
menntun íbúa af erlendum uppruna 
þar sem 25% íbúa á Suðurnesjum 
eru af erlendu uppruna. Það felur 
í sér krefjandi verkefni sem kalla 
á að menntastofnanir geti sinnt 
hlutverki sínu. Aðalfundurinn 
skorar á ríkisvaldið og þingmenn 
Suðurkjördæmis að tryggja að 
menntastofnanir á Suðurnesjum 
sitji við sama borð og stofnanir á 
öðrum landsvæðum þegar kemur að 
framlögum úr ríkissjóði.

Alþjóðasamtök flugvalla 
(Airports Council Inter-
national – ACI) veitti 

Keflavíkurflugvelli fyrr á þessu ári 
verðlaun í flokki Evrópskra flugvalla 
með 5-15 milljónir farþega fyrir bestu 
upplifun viðskiptavina árið 2018. 
Verðlaunin eru byggð á árlegum 
niðurstöðum úr þjónustukönnun 
meðal brottfarafarþega sem nefnist 
„Airport Service Quality“ (ASQ). 
Keflavíkurflugvöllur var meðal 20% 
efstu flugvalla í sínum stærðarflokki 
í Evrópu fyrir heildaránægju með 
flugvöll og hlaut því verðalaun. 
Skor Keflavíkurflugvallar var 4,20 (á 
skalanum 1-5) sem skilaði honum í 
4.sæti af 35 flugvöllum.

VIÐURKENNING FYRIR ÞJÓNUSTU VIÐ FARÞEGA Á KEFLAVÍKURFLUGVELLI
Það var Hildur Norðfjörð, 

sérfræðingur í markaðsrannsóknum 
á Viðskiptasviði Keflavíkurflugvallar, 
sem veitti verðlaununum móttöku á 
ráðstefnu ACI í Indónesíu dagana 2. 
til 5. september síðastliðinn.

Þjónustukönnunin (ASQ – Airport 
Service Quality) er framkvæmd á 
346 helstu flugvöllum heims, þar af 
á 114 flugvöllum í Evrópu. Farþegar 
svara spurningum um gæði 33 
þjónustuþátta auk þess sem spurt 
er um heildaránægju með flugvöll. 
Keflavíkurflugvöllur hefur jafnan verið 
í hópi bestu evrópsku flugvallanna frá 
því að hann tók fyrst þátt í könnuninni 
árið 2004. Keflavíkurflugvöllur hefur 
í þrígang verið í fyrsta sæti í sínum 

Josip Zeba skrifaði í gær 
undir þriggja ára samning 
við knattspyrnudeild 

Grindavíkur.  Zeba, eins og flestir vilja 
kalla hann, var hluti af mjög sterkri 
vörn Grindavíkur á ný afstöðnu 
tímabili í Pepsi deildinni. Það er 
ósennilegt að það sé hægt að finna lið 
í flestum, ef ekki öllum deildum heims 

Zeba áfram með Grindavík

stærðarflokki, þ.e. árin 2009, 2011 og 
2014.

Ráðstefnan bar yfirheitið „One 
airport community; many passenger 
journeys“. Á ráðstefnunni var 
farið yfir ASQ könnunina með 
spurningalista og úrvinnslu að 
leiðarljósi; umræðuvettvangur var 
meðal flugvalla sem taka þátt í ASQ 
könnuninni þar sem þekking frá 
mismunandi flugvöllum er deilt 
og að lokum var ráðstefna þar sem 
sérfræðingar á sínu sviði ræddu 
um mikilvægi þjónustuupplifunar á 
flugvöllum og áskoranir fyrir næstu ár.

 

 

 

 

 

Hlutverk sjóðsins er að stuðla að varðveislu og viðhaldi friðlýstra og friðaðra 
húsa og mannvirkja, sbr. reglur um úthlutun úr húsafriðunarsjóði nr. 
577/2016. Veittir verða styrkir úr sjóðnum til: 
• viðhalds og endurbóta á friðlýstum og friðuðum húsum og 
mannvirkjum, og öðrum húsum og mannvirkjum, sem hafa 
menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi. 
• byggingarsögulegra rannsókna, þar með talið skráningu húsa og 
mannvirkja, og miðlun upplýsinga um þær.
• sveitarfélaga til að vinna tillögur að verndarsvæði í byggð, í 
samræmi við ákvæði laga nr. 87/2015 og reglugerðar nr. 575/2016 
um verndarsvæði í byggð og til verkefna innan verndarsvæða í 
byggð.

Umsóknir eru metnar með tilliti til varðveislugildis, t.d. vegna byggingarlistar, 
menningarsögu, umhverfis, upprunaleika og tæknilegs ástands ásamt gildis 
fyrir varðveislu byggingararfleifðarinnar. 
Umsóknareyðublað og nánari upplýsingar, m.a. úthlutunarreglur, er að finna 
á vef Minjastofnunar Íslands, www.minjastofnun.is.  
Umsóknarfrestur er til og með 1. desember 2019. Umsóknir sem berast 
eftir að umsóknarfresti lýkur koma ekki til álita við úthlutun styrkja.
Minjastofnun Íslands hefur eftirlit með að styrkt verkefni séu viðunandi af 
hendi leyst og í samræmi við innsend umsóknargögn. Bent er á leiðbeiningarit 
um verndarsvæði í byggð og um viðhald og endurbætur friðaðra og 
varðveisluverðra húsa sem finna má á vef Minjastofnunar Íslands (undir 
Gagnasafn). Í Húsverndarstofu í Árbæjarsafni er veitt endurgjaldslaus ráðgjöf 
um gerð styrkumsókna og viðhald og viðgerðir á gömlum húsum.
        

   Suðurgötu 39,101 Reykjavík 

    Sími: 570 1300  

    www.minjastofnun.is 

    husafridunarsjodur@minjastofnun.is

Minjastofnun Íslands 
auglýsir eftir umsóknum um styrki úr 

húsafriðunarsjóði  
fyrir árið 2020 

sem fær á sig næst fæstu mörkin í 
deildinni en falla samt niður um deild 
en það var jú hlutskipti okkar þetta ár. 
Það er því ljúft fyrir okkur að tryggja 
okkur samning við þennan sterka 
varnarmann næstu þrjú árin. Segir í 
tilkynningu frá Knattspyrnudeildinni
. (Heimasíða Grindavíkur)

ungmenni geta leitað sér stuðnings 
og aðstoðar á milligönguliðar og án 
aðkomu forráðamanna.

Velferðarráð vísar umsókninni til 
bæjarráðs.



5   20. júní 2019

T418-S
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

440.000 kr. 
  

T408-3 
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.  

370.000 kr.

ehjól   ı   Austurmörk 4   ı   810 Hveragerði   ı   sími:415 1690   ı   ehjol@ehjol.is   ı   www.ehjol.is

T408
1000W 60V  
með hljómflutningstækjum.

350.000 kr.

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.  
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690 EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS. 
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Bíósalur hefur nú verið tekinn 
í notkun á neðstu hæð 88 
hússins, þar sem starfsemi 

Fjörheima fer fram. Unga fólkið sem 
sækir Fjörheima er ánægt með salinn 
og hann er strax kominn í góð not. 
Starfsfólk Fjörheima, sem margt 
hvert er í iðnámi í Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja útbjó salinn og komu 
aðföng víða að. 

Hugmyndin að bíósalnum kom frá 
starfsfólki Fjörheima. Framkvæmdir 
hófust fyrir um tveimur mánuðum 
síðan en lauk nýverið. Að sögn Hugo 
Hoffmeister Filho starfsmanns í 
Fjörheimum er góð nýting á salnum 
og hann hefur trekt að.  „Hljóðkerfið 
er alveg magnað,“ segir Hugo og er 
augljóslega mjög hrifinn. Salurinn 

BÍÓSALUR Í 88 HÚSINU

Gaman í bíó í Fjörheimum. Ljósakerfi er í salnum sem hægt er að stilla í 
ýmsum litum. Hugo Hoffmeister Filho sigur glaðbeittur á fremsta bekk.

er nýttur til að horfa saman á beinar 
útsendingar í boltanum, bíómynd 
eða spila tölvuleiki.  „Krakkarnir 
elska þetta og eru hér oft. Við erum 
með Apple tv, íslenska sjóvarpsrás og 
Playstation tölvu. Salurinn er bæði 
notaður af þeim sem sækja Fjörheima 
og 88 húsið.“

Það kom fram í máli 
Hafþórs Birgissonar íþrótta- og 
tómstundafulltrúa að bíósalurinn væri 
skemmtileg samvinnuverkefni.  „Hér 
gátu iðnnema í FS nýtt nám sitt til 
að smíða og hanna, umhverfissvið 
Reykjanesbæjar og Reykjanesbær 
útvegaði ýmis aðföng, s.s. hljóðkerfi 
og húsgögn og önnur húsgögn fengum 
við gefins.“

FræðsluráðReykjanesbæjar 
tók á fundi sínum þann 27. 
september fyrir erindi frá 

Skólum ehf. sem er rekstraraðili 
leikskólans Skógaráss á Ásbrú, þar 
sem óskað er eftir viðræðum við 
Reykjanesbæ um stækkun skólans. 
Þá yrði hægt að taka yngri börn inn á 
leikskólann en nú er gert.

Í málefnasamningi Samfylkingar, 
Beinnar leiðar og Framsóknarflokks 
2018-2022 er ákvæði um að 
stefnan sé sett á öll börn komist í 
leikskóla við 18 mánaða aldur. Í 
fundargerð fræðsluráðs kemur fram 
að Reykjanesbær stefni að stækkun 
leikskóla í bæjarfélaginu í þeim 
hverfum þar sem öll leikskólapláss 
séu nýtt,  „til þess að geta boðið 18 
mánaða börnum pláss.“ Fundargerð 
fræðsluráðs var samþykkt á síðasta 

Óskað eftir stækkun 
Heilsuleikskólans Skógaráss

bæjarstjórnarfundi án umræðu. 
Fræðslusvið hefur nú tekið boltann 
og mun eiga í viðræðum við Skóla ehf. 
um mögulegar leiðir til þess að bjóða 
18 mánaða börnum leikskólavist

Leikskólinn Skógarás hefur verið 
starfræktur í rúmt ár. Skólinn var 
áður Heilsuleikskólinn Háaleiti, en 
var fluttur yfir að Skógarási 932 fyrir 
rúmu ári síðan. Skólinn var strax 
fullsetinn.  Forsaga Heilsuleikskólans 
Skógaráss er sú að sumarið 2017 færðu 
fasteignafélögin Heimavellir og Ásbrú 
íbúðir Reykjanesbæ að gjöf húsnæðið 
við Skógarbraut 932. Húsið var áður 
samkomuhús á gamla varnarsvæðinu 
en þótti nýtast vel undir leikskóla. 
Byggt var við húsið og það lagað að 
leikskólastarfi. Það þykir hafa tekist vel 
eins og fram kom við vígslu Skógaráss 
í september 2018.(Heimasíða Rnb.)

Alþjóðasamstarf í flugleiðsögu 
á Norðurslóðum og fjar-
stýrðir flugturnar voru meðal 

þess sem var til umræðu á sérstökum 
viðburði Isavia á Arctic Circle 
ráðstefnunni í Hörpu laugardaginn 
12. október síðastliðinn. Isavia var þá 
sem fyrr þátttakandi og stuðningsaðili 
Arctic Circle sem haldin var hér á 
landi í sjöunda sinn.

Viðburður Isavia bar yfirskriftina 
„Aviation in the Arctic“ eða 
„Flugmál á Norðurslóðum“. Fyrst tók 
Ásgeir Pálsson, framkvæmdastjóri 
flugleiðsögusviðs Isavia, til máls 
og fjallaði um aðferðafræðina sem 
notuð er í alþjóðasamstarfi á vegum 
NAT SPG, Cross Polar Working 
Group og Borealis Alliance – sem 
allt eru vettvangar fyrir samstarf 
í flugleiðsögu og samvinnu milli 
flugstjórnarsvæða. Markmiðið að 
tryggja greiðar samgöngur í samvinnu 
ríkja á Norðurslóðum.

Næst tók Sigrún Björk Jakobsdóttir, 
framkvæmdastjóri flugvallasviðs 
Isavia, til máls. Hún ræddi m.a. um 
þróun innanlandsflugvallakerfisins 
á Íslandi frá 1986 til dagsins í dag, 
aðferðir til að opna fleiri gáttir til 
Íslands og tilraunir með fjartengda 
flugturna (Remote Tower) á Íslandi. 
Slík kerfi hafa verið í þróun víða um 
Evrópu og einnig í Bandaríkjunum og 
Kanada

Að lokum fjallaði Þórdís 
Sigurðardóttir, yfirflugumferðastjóri 
hjá Isavia, nánar um Cross Polar 
Working Group samstarfið.

Ásgeir var einnig með kynningu 
á viðburði að kvöldi laugardagsins 
þar sem fjallað var um öryggi á sjó 
á Norðurslóðum. Ásgeir gerði þar 
grein fyrir samskiptum og kögun á 
svæðinu.

SAMVINNA Í FLUGI Á 
NORÐURSLÓÐUM TIL 
UMRÆÐU Á ARCTIC CIRCLE
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Lögð fram á 43. aðalfundi 
Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum, haldinn í 

Reykja nesbæ. Aðalfundur Sambands 
sveitarfélaga á Suðurnesjum, 
haldinn 13.-14. september 2019 
leggur áherslu á að ríkisvaldið 
tryggi fjárframlög til Reykjanes 
Geopark. Reykjanes UNESCO Global 
Geopark er hluti af áætlun UNESCO, 
Menningarmálastofnunar Sameinuðu 
þjóðanna sem nefnist International 
Geoscience and Geoparks Programme 
(IGGP).

Áætlunin er ein af þremur stóru 
áætlunum UNESCO ásamt World 
Heritage List (Heimsminjaskrá 
UNESCO) og Man and the Biosphere 
Programme (Verndarsvæði lífhvolfa). 
Geopark er heiti samfelldra 
landfræðilegra svæða, þar sem 
minjar og landslag hafa alþjóðlegt 
jarðfræðilegt mikilvægi og er stjórnað 
eftir heildrænni stefnu um verndun, 
fræðslu og sjálfbæra þróun. Alls eru 
í dag 127 geoparkar í 35 löndum 
viðurkenndir af UNESCO. 

Tvö íslensk svæði eru á umræddum 
lista (Reykjanes og Katla Geopark). 
Stefna sveitarfélaganna á Reykjanesi 
og ferðaþjónustunnar á svæðinu 
er að leggja áherslu á jarðminjar 

Ályktun um fjárframlög til 
Reykjanes Geopark.

svæðisins, flekaskilin, gígaraðir, 
háhitasvæði, jarðvarmann, frábæra 
náttúru og vellíðanar ferðamennsku 
í markaðsstarfi og uppbyggingu 
innviða. Þetta er unnið undir merkjum 
Reykjanes UNESCO Geopark. 

Það er því mikilvægt að ríkisvaldið 

styðji við rekstur jarðvangana á Íslandi 
með sama hætti og önnur UNESCO 
svæði á landinu. Fundurinn skorar 
á ríkisvaldið að tryggja fjárframlög 
til Reykjanes UNESCO Geopark til 
jafnræðis við Kötlu Geopark.

Á fundi Öldungaráðs 
Reykjanesbæjar var tekin fyrir  
umsókn um starfsleyfi vegna 

félagsþjónustu - beiðni um umsögn . 
Gæða- og eftirlitsstofnun 
félagsþjónustu og barnaverndar (GEF) 
óskar eftir umsögn öldungaráðs 
Reykjanesbæjar vegna umsóknar 
Sinnum ehf. um starfsleyfi til að veita 
stuðningsþjónustu í Reykjanesbæ 

GERIR EKKI ATHUGASEMD
skv. lögum um félagsþjónustu 
sveitarfélaga.

Eyjólfur Eysteinsson leggur til að 
erindinu verði vísað til velferðarráðs. 
Tillögunni er hafnað með fimm 
atkvæðum gegn tveimur.

Öldungaráð gerir ekki 
athugasemdir við að Sinnum ehf. fái 
starfsleyfi til veita stuðningsþjónustu 
í Reykjanesbæ.

Bæjarráð Reykjanesbæjar  
samþykkir að við kaflann 
vinnureglur og nánari 

skýringar, í reglum um laun 
bæjarfulltrúa, nefndarmanna 
og fundar ritun starfsmanna hjá 
Reykjanesbæ bætist við eftirfarandi 
grein:

MINNA EN 4 STUNDIR 
HÁLF LAUN

„Til lækkunar á greiðslu 
er fundarseta fyrir heilan dag 
skilgreind sem einn fundur í 
stað tveggja funda áður (t.d. 
fjármálaráðstefna, aðalfundur SSS). 
Fyrir fund sem tekur minna en 4 
stundir greiðast ½ nefndarlaun.“

Spurning hvort fundir lengjast eftir 
þessa samþykkt.

Það styttist í verklok við 
byggingu nýrrar og glæsilegrar 
þ j ó n u s t u m i ð s t ö ð v a r 

sveitarfélagsins. Framkvæmdum 
utanhúss er nú því sem næst öllum 
lokið, en unnið er nú að lokafrágangi 
innanhúss. Verklok samkvæmt 
verksamningi eru í lok nóvember. 
Ekki verður annað séð en að sú 
tímasetning standist. Stefnt er því 
að formleg vígsla hússins verði á 
fullveldisdaginn, sunnudaginn 1. 
desember. Þá munum við hafa opið 
hús og bjóða bæjarbúum að líta við, 
þiggja veitingar og skoða hið glæsilega 
mannvirki. Eins og áður hefur komið 

VÍGSLA ÞJÓNUSTUMIÐSTÖÐVAR 
Í VOGUM

fram mun þjónustumiðstöðin einnig 
hýsa slökkvibíl frá Brunavörnum 
Suðurnesja, sem verður kominn á 
staðinn þegar vígslan fer fram. Síðast 
en ekki síst tökum við í notkun 
langþráð þvottaplan fyrir almenning, 
þótt ekki sé víst að viðri til bílaþvotta á 
þessum tíma árs segir Ásgeir Eiríksson 
bæjarstjóri í Vogahraðferð
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Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli 

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli
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Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði

A
ct

av
is

 9
1

0
1

9
0

-1

Magasýruþolin hörð hylki ætluð fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum 
bakflæðis (t.d. brjóstsviða og nábít). Gleypið hylkin í heilu lagi með hálfu glasi af vatni 
með mat eða á fastandi maga. Lesið vandlega upplýsingar á umbúðum og fylgiseðli 
fyrir notkun lyfsins. Leitið til læknis eða lyfjafræðings sé þörf á frekari upplýsingum 
um áhættu og aukaverkanir. Sjá nánari upplýsingar um lyfið á www.serlyfjaskra.is
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Það er ekki hægt að segja annað 
en það er dálítið furðulegt 
að sjá minnisvarðana tvo í 

Helguvík, sem á sínum tíma áttu að 
bjarga atvinnulífinu á Suðurnesjum. 
Menn höfðu háar og miklar væntingar 
að álver og kísilver myndu bjarga öllu 
á Suðurnesjum. Teknar voru myndir 
af sveitarstjórnarmönnun,þingmönnu
m og fleiri ráðamönnum með skóflur 
að moka  fyrir byrjun framkvæmda.

Þegar litið er til baka hljóta margir 
að velta fyrir sér þeirrim miklu 
bjartsýni sem ríkti við að byggja upp 
álverið. Hvaðan átti að fá rafmagn? 
Jú,einhverjir töldu að með því að 
virkja neðri hluta Þjórsár fengist nægt 
rafmagn fyrir álverið. Staðan er nú 
þannig að enn er ekki búið að virkja. 
Hvaðan átti þá rafmagnið að koma? 
Það liggur ekki ljóst fyrir enn.

Ekki má gleyma allri 
glansmyndinni af sílikon 
verksmiðjunni. Hún komst í gang. 
En þvílík sorgarsaga. Mengun,brunar 
og fleira urðu til þess að starfsemin 
lagðist af.Það vakti undrun margra 
að flytja þurfti inn hundruði tonna af 
kolum til að nota við að hita upp.

Miðað við reynsluna verður 
að teljast harla ólíklegt að íbúar 
Reykjanesbæjar muni nokkru sinni 
samþykkja að verksmiðjan fari í gang 
aftur hvað þá að önnur verði byggð.

Já,þetta verða minnisvarðar um 
mistök.

Minnisvarðar 
um 
misheppnaðar 
framkvæmdir
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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

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt 
árið um kring. Rafrænir innri ferlar 

eru tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 
eða viðskiptavini, þar sem þeir 

geta afgreitt sig sjálfa á 
sjálfvirkan máta með 

innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

Gæða- 
stjórnun á 

stóran þátt í góðum 
árangri fyrirtækja. 
OneQuality er lausn sem 
auðveldar allt vinnferli við útgáfu og 
utanumhald gæðahand- bókar og 
skjala.  

OneSystems bjóða heildarlausn 
í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga 
og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra

Hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika,
auðveldan aðgang og gagnsæi.

OneRecords er ö�ug lausn sem auðveldar 
fyrirtækjum og sveitarfélögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum tíma. 

Stjórnendur hafa y�rsýn y�r gang mála 
innan fyrirtækisins og notendur 
geta á einfaldan máta sótt 
lista y�r þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vilt þú koma
skjalamálunum

í lag?

VELJUM
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Records

Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

Mála- og skjalakerfi
Self-Service

www.one.is

OneSystems - sími: 660 8551 | fax: 588 1057 | www.one.is | one@one.is 

www.one.is . one@one.is
sími: 660 8551 . fax: 588 1057


