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LEIÐARI

Hvort er betra að geta
keypt þrjú eða tólf epli?

S

tjórn Landssambands eldri borgara samþykkti eftirfarandi á
fundi sínum 20.nóvember s.l.“Yfirlýsingar Bjarna Benediktssonar
fjármálaráðherra að undanförnu um að eldri borgarar hafi fengið mesta kaupmáttaraukningu allra á síðustu árum, hefur vakið mikla
athygli og reiði meðal margra eldri borgara. Það má leika sér með tölur
og prósentur þannig að niðurstöðurnar henti málflutningi stjórnmálamanna og vissulega hentar það
stjórnvöldum að halda því fram að eldri borgarar
búi við meiri kaupmáttaraukningu en aðrir. Staðreyndin er hins vegar sú, að þrátt fyrir bætta afkomu fyrir flestra með breytingunni um áramótin
2016 til 2017, eru um 30 prósent eldri borgara með
tekjur undir fátæktarmörkum og um 80 prósent
með tekjur undir framfærslumörkum“.
Þar að auki hefur tekjubilið milli eldri borgara og annarra hópa í samfélaginu aukist jafnt og þétt á undanförnum
árum, þar sem tekjur eldra fólks hafa ekki fylgt launaþróun í landinu.
Enn á ný eiga laun eldri borgara að hækka minna en launaþróun gefur
tilefni til, eða um 3.4 prósent á næsta ári. Stjórn Landssambands eldri
borgara skorar á alþingismenn að standa við stóru orðin frá því í síðustu
kosningabaráttu og bæta kjör eldri borgara til samræmis við aðra“.
Að sjálfsögðu er hægt að gefa sér ákveðnar forsendur og reikna út
frá því. Tökum dæmi sem sýnir þetta vel. Eldri borgari gat fyrir tveimur
árum keypt sér tvö epli fyrir launin. Núna tveimur árum seinna getur
hann keypt sér þrjú epli.
Forstjóri nokkur gat fyrir tveimur árum keypt sér tíu epli fyrir launin
sín. Núna tveimur árum seinna getur hann keypt sér tólf epli.
Auðvitað er alveg hægt að halda því fram að eldri borgarinn hafi aukið kaupmátt sinn um 50%. Forstjórinn fékk bara 20% hækkun á sínum
kaupmætti.
En hvor er betur settur sá sem getur keypt sér þrjú eðli eða sá sem
getur keypt sér tólf epli?
Auðvitað er það svo meðal eldri borgara að margir hafa það sem
betur fer alveg ágætt. Staðreyndin er samt sú að um 30% eldri borgara
ná engan veginn endum saman á sínum kjörum. Það þarf að bæta hag
þessa fólks verulega.
Nú liggur fyrir samkvæmt fjárlagafrumvarpi að hækkur greiðslna
frá Tryggingastofnun hækka um áramót um 3,4-3,6% og það skal að
óbreyttu gilda út árið 2019.
Það liggur líka fyrir að spáð er 3,5% verðbólgu á næsta ári. Þar með
er hækkunin orðin að engu.
Þetta hreinlega gengur ekki.
Sigurður Jónsson

Byggðakvóti fiskveiðiárið 2018-2019

Á

fundi bæjarráðs Garðs og Sandgerðis var agt fram bréf dags.
23.11.2018 frá Atvinnuvega-og nýsköpunarráðuneyti um úthlutun
byggðakvóta. Úthlutað er til Sandgerðis 300 þorskígildistonnum og
Garðs 15 þorskígildistonnum. Samþykkt að fela bæjarstjóra að vinna minnisblað um málið og leggja fram á næsta fundi bæjarráðs. Málinu er vísað til
kynningar í Hafnarráði
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Gluggar og hurðir fyrir
íslenskar aðstæður

Í yfir 20 ár hefur Viking Window AS selt tréglugga og hurðir á Íslandi

Gluggar og hurðir með eða
án álkápu, allir RAL litir í
boði að innan og utaverðu
Afhendist glerjað og tilbúið
til uppsetningar
Afgreiðslutími 5-8 vikur
Sjá nánar á: viking.ee
Nánari upplýsingar gefur
Ólafur í síma 480 0009

Aflvélar ehf. • Vesturhrauni 3 • 210 Garðabær
Sími: 480 0000 • aflvelar.is • sala@aflvelar.is

Fréttatilkynning frá
bókaforlaginu Veröld
Dulmögnuð spenna á
enda veraldar

Ú

t er kominn hjá Veröld
spennusagan Þorpið eftir
Ragnar Jónasson
Una, ungur kennari úr Reykjavík, ræður sig til starfa á Skálum á
Langanesi árið 1985. Íbúarnir eru tíu
og nemendurnir aðeins tveir. Samfélagið er lokað og tekur henni með
miklum fyrirvara – eins og allir hafi
eitthvað að fela.

Óútskýrð dauðsföll vekja ugg,
Unu finnst sér ógnað og á nóttunni er
stundum eins og hún sé ekki ein í herberginu sínu ...
Ragnar Jónasson er einn fremsti
spennusagnahöfundur þjóðarinnar.
Bækur hans hafa komið út um allan
heim og setið efst á metsölulistum.
Hér sýnir hann allar sínar bestu hliðar
í glæpasögu sem fær hárin til að rísa.
Þorpið er 318 blaðsíður að lengd.
Ragnar Helgi Ólafsson hannaði bókarkápuna og Eyjólfur Jónsson sá um
umbrot. Bókin er prentuð í Litháen.

Óska eftir
frekari viðræðum
Á

fundi bpæjarstjórnar Voga
28.nóvember s.l var rætt
um félagsþjónusta o.fl. endurskoðun samstarfssamnings
Niðurstaða
valkostagreininga vegna samstarfs um félags- og
fræðsluþjónustu. Munnlegt svar barst
frá Grindavíkurbæ um að sveitarfélagið sæi sér ekki fært að sinna samstarfsverkefninu að svo stöddu, einkum
vegna aðstöðu- og mannaflaskorts.
Málið var áður á dagskrá 262.
fundi bæjarráðs, þar sem bæjarstjóra
var m.a. falið að vinna að skoðun
valkosta og leggja fram að því loknu
greinargerð til frekari umfjöllunar.

Leitað var til sameinaðs sveitarfélags
Garðs og Sandgerðis, Reykjanesbæjar og Grindavíkurbæjar. Fyrir liggur
munnlegt svar frá bæjarstjóra Grindavíkur þess efnis að sökum aðstöðu- og
mannaflaskorts sjái sveitarfélagið sér
ekki fært að svo stöddu að ganga til
samstarfs um félags- og fræðsluþjónustu. Í svari Reykjanesbæjar kemur
fram að áhugi á samstarfi sé til staðar, og eru lagðar fram greinargerðir fræðslustjóra og félagsmálastjóra
sveitarfélagsins, þar sem þjónusta
sviðanna er tíunduð. Loks er lögð
fram greinargerð mannauðsráðgjafa
Sveitarfélagsins Voga, þar sem lagt er

mat á þann valkost að ganga til samstarfs við sameinað sveitarfélag Garðs
og Sandgerðis, þar sem byggt yrði m.a.
á sameiginlegri félagsþjónustu sveitarfélaganna tveggja, sem verið hefur til
staðar í mörg undanfarin ár.
Bæjarráð samþykkir að fela bæjarstjóra að óska eftir frekari viðræðum
við sameinað sveitarfélag Garðs og
Sandgerðis um samstarf á vettvangi
félags- og fræðsluþjónustu. Bæjarráð
samþykkir jafnframt að málið verði
sent Fræðslunefnd til umsagnar.
Samþykkt samhljóða.

Ásmundur Friðriksson þingmaður skrifar á facebook síðu sína:

MIKILL LÉTTIR SEGIR
ÁSMUNDUR FRIÐRIKSSON

Þ

að er mikill léttir að ásakanir Björns Leví Gunnarssonar
alþingismanns um þjófnað er
vísað frá. Málið hefur reynt á en nú
er því lokið og mun ég og fjölskylda
mín horfa fram á veginn og fyrirgefa
þeim sem hafa brigslað mér um slíka
óhæfu sem þjófnaður er. Vonandi að
það verði til þess að það fólk sjá birtu
lífsins“.

Niðurstaða forsætisnefndar
er, (úrdrátur)

Ágæta
bæjarstjórn

VILL OPNA TILKYNNINGARSÍÐU UM LYKTARMENGUN

Á

fundi stjórnar Félags eldri
borgara á Suðurnesjum
28.nóvember 2018 var
rætt um fasteignaskatta og fasteignagjöld sveitarfélaganna og þær
miklu hækkanir sem hafa orðið á
fasteignamati íbúðarhúsnæðis á
Suðurnesjum.
Stjórn FEBS skorar á sveitarstjórnir á Suðurnesjum að hækka
viðmiðunartekjur hjá eldri borgurum þegar afsláttur er reiknaður
þannig að ekki komi til hækkunar
fasteignagjalda frá því sem nú er.
Virðingarfyllst
F.h. stjórnar FEBS
Sig.Jónsson form.stjórnar FEBS

"Þá er það niðurstaða forsætisnefndar
að sú athugun sem frem hefur farið á
endurgreiddum aksturskostnaði ÁsF
ásamt skýringum hans leiði til þess
að ekkert hafi komið fram sem gefi
til kynna að hátterni hans hafi verið
andstætt siðareglna fyrir þingmenn."

Á

fundi bæjarráðs Garðs og
Sandgerðis 28.nóvember s.l.
var rætt heitloftsþurrkun fiskafurða í Garði Fulltrúi B-lista lagði
fram eftirfarandi tillögu: Varðandi
lyktarmengun frá Iðngörðum og/eða
öðrum stöðum í sveitarfélaginu. Það
er tillaga mín að inná heimasíðunni
www.gardurogsandgerdi.is og þar
eftir heimasíðu sveitarfélagsins þegar

nýtt nafn hefur verið staðfest verði
opnaður aðgangur fyrir bæjarbúa til
að tilkynna um lyktarmengun þegar
heitloftsþurrkanir fiskafurða eru í
gangi og ólykt liggur yfir svæðinu.
Þessum ábendingum frá bæjarbúum
er þá á auðveldan hátt hægt að koma
til Heilbrigðiseftirlits og/eða Heilbrigðisnefndar. Bæjarráð felur bæjarstjóra að taka tillöguna til vinnslu.

Útsvar
lækkar ekki

Vilja einfalda

B

æjarstjórn Garðs og Sandgerðis samþykkti samhljóða að álagningarhlutfall útsvars 2019 verði 14,52%.

S

tjórn S.S.S. tekur undir sjónarmið Sveitarfélagsins Voga um
að skoðað verði hvernig einfalda megi skipan í öldungaráð, svo
ekki verði starfandi 3-4 mismunandi
öldungaráð á Suðurnesjum.
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ISABELLA hægindasófi.
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Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.
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ORACOL tungusófi
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VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Ari Trausti Guðmundsson þingmaður VG

UNITED
SILICON
ENN
EINU
SINNI
ÓDÝR
Margskipt gleraugu
S
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með
glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr

Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

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

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

VILTU AUGLÝSA Í
SUÐURNESJABLAÐINU?
AUGLÝSINGASÍMINN ER
578-1190 & NETFANGIÐ ER
AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

aga United Silicon kísilverins er saga mistaka. Ég tel
þó stjórnvöld í höfuðatriðum hafa brugðist rétt við eftir hrun
verksmiðjunnar. Hún var ekki bara
ófullburða heldur var þetta samtíningur tækja og stýrikerfið ónógt.
Verið var eins konar bastarður og átti
aldrei að verða starfhæft. Minna má
á ónóga kunnáttu í vinnulagi sumra
starfsmanna. Á sífelld vandræði við
framleiðsluna vegna gallaðs framleiðsluferils og stýringar. Á gallana í
reyksíum og forvörnum gegn reyk.
Þessi atriði minna á að ekki er nóg
að hafa eftirlit með byggingarstarfseminni heldur þarf að sinna tæknilegu hönnunareftirliti innlendra og/
eða erlendra aðila á vegum stjórnvalda þegar verið er að reisa verksmiðju af þessu tagi.
Meginefni í losun frá kísilverinu
var koldíoxíð, gróðurhúsalofttegundin sem er nógu slæm sem slík. Auk
þess losaði verið nokkuð af brennisteinsdíoxíði og köfnunarefnisoxíði.
Við bættist ryk og þungmálmar og
það sem reyndist þungvægast af
öllu: Lífræn mengunarefni sem við

köllum PAH. Þau bárust víða sem
sérstæður reykur, í ætt við grillreyk,
með megnri lykt og stafaði sennilega af ólfullkomnum bruna í ofni
verksmiðjunnar. Hann var meginkvörtunarefnið. Skýrslan um mat
á umhverfisatriðum reyndist vera
alvarlega gölluð. Nú verður að telja
eðlilegt að fyrir liggi nýtt og raunhæft
mat á umhverfisáhrifunum, a.m.k. að
þessu leyti og jafnvel öðru, áður en
lengra er haldið.
Eftir lokun verksmiðjunnar að
kröfu Umhverfisstofnunar, og svo
gjaldþrot sem fylgdi í kjölfar, hefur verið reynt af hálfu Arion banka
(Stakkbergs), að yfirfara verksmiðjuna og framleiðsluferlið. Það gera
norskir sérfræðingar og verðmeta
endurbætur upp á allmarga milljarða
króna. Ef fjárfestar fást til að kaupa
fyrirbærið, sem efast um að gerist, er
spurning hvort margir vilji lífga líkið
við. Vilja íbúar það? Viljum við þingmenn það? Vill ríkisstjórnin það?
Vandkvæðin í skipulagsmálum
eru augljós. Byggingin er of há miðað
við upphaflegar forsendur. Það voru
mistök. Byggingin er líka of nálægt

byggð sem fékk að þróast nær Helguvíkursvæðinu er rétt getur talist. Það
voru líka að mistök miðað við fyrirhugaða nýtingu iðnaðarsvæðisins.
Fram hefur komið að umhverfis- og
skipulagssvið Reykjanesbæjar hefur
hafnað beiðni Stakkbergs um að taka
skipulags- og matslýsingu til meðferðar. Kannski er þar með opnað
fyrir íbúakosningu um framtíð kísilversins. Það tel ég vera jákvæða hugmynd. Ég tel einnig, nema gjörbreytt
(en ólíkleg) staða komi í ljós, að kísilver United Silicon geti tekið ekki
til starfa. Í staðinn ber að vinna að
uppbyggingu í Helguvík sem er í höfuðatriðum umhverfisvæn og hentar
íbúum jafnt sem höfninni.

Krafa Suðurnesjamanna er jafnt
aðgengi að heilbrigðisstofnunum

Ö

ldungaráð Suðurnesja tekur
undir grein heibrigðisráðherra í Morgunblaðinu undir heitinu „Heibrigðiskerfi án mismunar“ en þar segir meðal annars:
„ Kjarni málsins er að hið opinbera
heilbrigðiskerfi þarf að styrkja og
efla. Við þurfum að auka fjármagn
sem rennur til opinbera heilbrigðiskerfisins og gæta þess samtímis
að fjámmunir séu vel nýttir. Þannig
tryggjum við gott heilbrigðiskerfi
þar sem jafn aðgangur allara að heilbrigðisþjónustu er tryggður“
Þá upplýsti heilbrigðisráðherra á
fundi í Reykjanesbæ um heilbrigðismál á Suðurnesjum að aukning á
framlagi ríkisins til heiibrigðismála
undanfarandi ár hafi að mestu verið ráðstafað af Sjúkratryggingum
Íslands til stuðnings starfsemi utan
stofnana en ekki stofnana á vegum
ríksisins, bæjarfélaga og stofnana sem

starfa til jöfnuðar og í
þágu almennings. Það
er víst að tilgangurinn
með Sjúkratryggingum
Íslands hafi ekki verið
að efla einkarekstur í
heilbrigðisþjónustunni
heldur að efla þjónustu við almenning og
stofnanir þess.
Við teljum að okkur sé mismunað um
ríkisins
fjárframlög
til heilbrigðismála á
Suðurnesjum og hefur þjónustu Heilbrigðisstofnunar
Suðurnesja farið aftur.
Það eru dæmi þess að Suðurnesjamenn verði í vaxandi mæli að sækja
hjálp hjá lækni til höfuðborgarinnar
og að bið í Reykjanesbæ eftir lækni
að degi til geti tekið tvær til þrjár
vikur.

Það ríkir ekki jafnræði við aðra
hjá okkur til sóknar í heilbrigðisþjónustuna á Suðurnesjum.
Við tökum undir að ríkja verður
jafn aðgangur að heibrigðisþónustu
á Suðurnesjum við aðra landsmenn.
Eyjólfur Eysteinsson í Öldungaráði Suðurnesja.

Stöðugleiki er forgangsmálið

D

agarnir fyrir Aðventuna
reyndust ekki sérstaklega
uppbyggjandi í íslensku
stjórnmálalífi. Næstum því heil vika
fór í einhverja mest niðurrífandi og
mannskemmandi pólitísku umræðu
sem þjóðin hefur þurft að horfa upp á
síðustu árin – og er þá langt til jafnað.
Þegar þetta er skrifað er ekki séð fyrir endann á því hvernig þessari andstyggilegu uppákomu lýkur en ábyrgð
þeirra einstaklinga sem þátt tóku í
samdrykkjunni alræmdu á Klausturbarnum þetta nóvemberkvöld er mikil. Og þeir eiga að bera hana einir.
Ríkisstjórnin fagnaði eins árs afmæli rétt um það leyti sem fullveldi
Íslendinga varð 100 ára. Óhætt er að
staðhæfa að henni hafi í öllum megindráttum tekist það sem hún var fyrst
og fremst stofnuð til að gera: tryggja
stöðugleika og festu eftir stórskaðlegan pólitískan tæting síðustu árin.
Höfum í huga að þetta er þriðja ríkisstjórnin á Íslandi á þremur árum.
Þessi pólitíski óstöðugleiki var orðinn
efnahagslegt vandamál í sjálfum sér og þess vegna má líta á það sem sjálf-

stætt markmið við stjórn efnahagsmála á Íslandi að ríkisstjórnin lifi út
kvörtímabilið! Höfum líka í huga að
umræddur tætingur í pólitíkinni, og
skammlífi síðustu ríkisstjórna, hefur
haft í för með sér tilfærslu á valdi í
þjóðfélaginu; frá stjórnmálamönnum
sem þjóðin kaus til að hafa það vald til
embættismanna sem engin kaus til að
hafa það vald.
Við Sjálfstæðismenn lögðum allt
kapp á það eftir síðustu kosningar að
mynduð yrði ríkisstjórn þeirra flokka
sem líklegastir væru til að tryggja
þjóðinni þennan lífsnauðsynlega
stöðugleika. Og það tókst, m.a. með
sögulegu samstarfi þeirra tveggja
flokka sem segja má að lengst sé á
milli á hinu pólitíska litrófi – Sjálfstæðisflokksins og Vinstri grænna.
Við vissum alltaf að hið pólitíska gjald
sem við greiddum fyrir stöðugleikann
yrði að við settum á klaka ýmis hefðbundin stefnumál Sjálfstæðismanna á
borð við skattalækkanir, minni ríkisumsvif og þar fram eftir götunum. En
þessi markmið eru hvorki gleymd né
grafin!

Að lokum vil ég óska ykkur öllum
gleðilegrar og friðsællar jólahátíðar og
gæfu og gengis á nýju ári. Takk fyrir
góð kynni og samstarf á árinu sem er
að líða.
Páll Magnússon
Fyrsti þingmaður Suðurkjördæmis
og oddviti Sjálfstæðismanna

Jólablað
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ÍSTEX:

Lopinn hefur sinn karakter
og sín sterku einkenni
L

opinn er einstakt náttúruefni sem hefur sinn karakter
frá íslensku sauðfé með sitt
tog og þel. Framleiðsluferlið er að
mörgu leyti flókið og þarf nána
samvinnu frá bónda til spuna. Það
þarf allt að koma saman: góð ull,
natni bænda við búskapinn, fagmannlegur rúningur, flutningur
um vetrartíma um allt land, ullarþvottur á Blönduósi og reynsla
spunafólks í Mosfellsbæ. Lopinn
hefur stóran aðdáendahóp, ekki
bara á Íslandi heldur um allan
heim. Hann er kannski ekki mýksta
bandið og kitlar suma pínulítið, en
hann er hlýr, fallegur og sterkur,“
segir Sigurður Sævar Gunnarsson,
framkvæmdastjóri Ístex, fyrirtækis
sem hefur haldið á keflinu í íslenskri
lopavinnslu frá 1991 eftir Álafoss.
„Bændur eiga 80% í félaginu,
ásamt almennum fjárfestum. Við
erum ekki með verslun sjálf heldur
seljum bara beint í búðir og til fyrirtækja, ekki bara á Íslandi, held-

ur um nánast allan heim. Lopinn
fer mjög víða og er vinsæll meðal
ákveðins hóps enda eru ekki margir
í svona framleiðslu á heimsvísu,
á svona 100% náttúrubandi með
sögu með rætur til íslenskra víkinga
og víkingakvenna,“ segir Sigurður.
Ístex hefur notið þeirrar gæfu
að bjóða með vörumerkinu Lopa
margs konar vörulínur eins og
Plötulopa, Álafosslopa, Bulkylopa,
Léttlopa og Einband. Einbandið
verður til að mynda 50 ára á
næsta ári. Ístex framleiðir og selur
einnig ullarteppi, gefur út handprjónabækur með fjölbreyttri
hönnun og framleiðir vélprjónaband.
„Nýlega hefur orðið sú nýjung
í starfseminni að bætt var við
blöndunarklefum á Blönduósi,
sem gerir hráullina betri og mun
jafnari,“ segir Sigurður. Þá er verið
að vinna með bændum að auka
verðmæti ullarinnar með fræðslumyndböndum og heimasíðunni
www.ullarmat.is.
Að sögn Sigurðar eru fastir
starfsmenn 43, en við önnur árstíðabundin verkefni þá bætast við
um 10 manns sem verktakar eða
starfsmenn.
Sjá nánar um úrvalið, sölustaði,
samstarfsaðila, uppskriftir og
margt fleira á vefsíðunni istex.is.
„Fyrir utan lopa og garn selur Ístex ullarteppi en ekki aðrar
framleiðsluvörur úr efninu, aðrir sjá
um að framleiða slíkar vörur og við
þjónustum þá sem við best getum.
En Ístex gefur líka út prjónabækur
sem njóta mikilla vinsælda og nú er
komin út ný prjónabók eftir Védísi
Jónsdóttur hönnuð sem hefur
fengið frábært lof.“n
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Fréttatilkynning frá bókaforlaginu Veröld

Magnþrunginn fantasíukrimmi

Ú

t er komin hjá Veröld
skáldsagan
Nornasveimur eftir
Emil Hjörvar Petersen.
Á Jónsmessunótt er norn
myrt í Trékyllisvík á Ströndum. Fórnarlömb galdrabrenna
ganga aftur. Illskeytt og dularfull kynjaskepna ræðst til atlögu. Og válegir andar eru á
sveimi. Yfirnáttúrudeild rannsóknarlögreglunnar þarf að
takast á við skelfilegt ástandið
með aðstoð huldumiðilsins
Bergrúnar Búadóttur og Brár,
dóttur hennar. Samhliða því að
kljást við ókennileg öfl þurfa
mæðgurnar að horfast í augu
við eigin breyskleika og innri
ógnir.
Emil Hjörvar Petersen hefur hlotið einróma lof fyrir bækur sínar og er tvímælalaust eitt
helsta fantasíuskáld Íslendinga.
Sagafilm vinnur að sjónvarpsþáttaröð eftir bókum hans þar
sem þær Bergrún og Brá takast
á við erfið og dulmögnuð mál.
Úr dómum um Víghóla og
Sólhvörf eftir Emil:
****
„Emil tekst listavel að samtvinna sagnaheim ævintýra-

bókmennta og glæpasagna ...
Hröð og spennandi atburðarásin er bæði myndræn og
skemmtileg.“
Vilhjálmur A. Kjartansson,
Morgunblaðinu.
„Bækurnar eru einstakar
hér á landi og þótt víðar væri
leitað … Stórskemmtileg og
kynngimögnuð glæpasaga,
ankannalegur krimmi, þjóðsagnakenndur ævintýratryllir.
Glæpasaga fyrir bæði nýja
tíma og aðra heima.“
Brynhildur Heiðar- og
Ómarsdóttir, Rás 1
* * * * „Frábær bók sem
tvinnar saman íslenskum þjóðsögum við hversdagsleikann
eins og við þekkjum hann.“
Erla Jónsdóttir, Nörd norðursins.is
„Vel skrifuð og spennandi
glæpafurðusaga sem vinnur
með þjóðsagnaarfinn á áhugaverðan og skapandi hátt.“
Brynhildur Björnsdóttir,
Fréttablaðinu
„Æsispennandi saga
… einstaklega skemmtileg
lesning.“
Snæbjörn Brynjarsson,
Stundin.is

Bæjarritari
Sveitarfélagið Vogar er staðsett á Suðurnesjum, u.þ.b. miðja vega milli höfuðborgarsvæðisins og Keflavíkurflugvallar. Suðurnesin eru í mikilli sókn og örum vexti.
Íbúar sveitarfélagsins eru nú um 1.300 talsins, og hefur fjölgað talsvert undanfarið.
Talsverð uppbygging á sér nú stað í sveitarfélaginu, og búist við áframhaldandi vexti
næstu ár. Rekstur sveitarfélagsins er í ágætu jafnvægi og efnahagurinn stendur vel.

Sveitarfélagið auglýsir nú laust til umsóknar nýtt starf bæjarritara.
Bæjarritari hefur yfirumsjón með fjármálum bæjarsjóðs og stjórnsýslu
sveitarfélagsins, auk þess að vera staðgengill bæjarstjóra.
Verksvið:
- Umsjón og ábyrgð á fjármálum sveitarfélagsins
- Umsjón með að stjórnsýsla sveitarfélagsins sé samkvæmt lögum, reglum og
stefnumörkun bæjaryfirvalda.
- Bæjarritari er ritari bæjarráðs og bæjarstjórnar.
- Undirbúningur og umsjón með gerð fjárhagsáætlana
- Önnur verkefni sem bæjarstjóri felur bæjarritara umsjón með
Hæfniskröfur:
- Háskólapróf sem nýtist í starfi. Framhaldsmenntun (meistaragráða) er kostur.
- Reynsla af stjórnun og rekstri
- Reynsla af þátttöku í stefnumótandi áætlanagerð og
gerð rekstrar- og fjárhagsáætlana
- Reynsla og þekking á sviði verkefnastjórnunar.
- Sjálfstæði í vinnubrögðum
- Geta til að sýna frumkvæði og rík skipulagshæfni
- Hæfni í mannlegum samskiptum
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra sveitarfélaga og
viðkomandi BHM félags. Ráðið er í starfið frá og með 1. janúar 2019. Nánari upplýsingar um starfið
veitir Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri, netfang asgeir@vogar.is Umsóknarfrestur er
til 12. desember 2018, og skal þeim skilað á netfangið skrifstofa@vogar.is. Farið
verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað þegar gengið hefur
verið frá ráðningu.

NÍU MILLJÓNASTI FARÞEGINN
UM KEFLAVÍKURFLUGVÖLL Í ÁR

S

tarfsfólk Isavia fagnaði í dag
níu milljónasta farþeganum
sem fór um Keflavíkurflugvöll
í ár. Hann kom til landsins frá Pittsburg í Bandaríkjunum með flugvél
Wow Air. Þau heppnu eru Olive Ho
frá Hong Kong og Chun Liang Li frá
Taívan. Þau millilentu á Keflavíkurflugvelli í morgun en halda síðan
áfram för sinni til Kaupmannahafnar.
Þau voru leyst út með gjöfum
frá Bláa lóninu og veitingastaðnum
Hjá Höllu. Þau voru afar ánægð með

Starfsaldursviðurkenningar í stað
afmælisgjafa

R

eykjanesbær
hefur
sent
starfsmönnum kveðju og gjöf
á afmælum starfsmanna. Nú
er lagt til að breyta þessu fyrirkomulagi þannig að í stað þess að senda
bókagjöf á stórafmælum verði tekinn
upp sá siður að þakka og heiðra starfsmenn eftir 10 ára starf, 25 ára starf og
eftir 40 ára starf. Þetta verði gert í árlegu hófi sem haldið er að vori. Bæjarráð samþykkir tillögu bæjarstjóra
um að í stað afmælisgjafa verði veittar
starfsaldursviðurkenningar.

móttökurnar við komuna til landsins, sem kom þeim eðlilega mjög
á óvart. Oilve Ho segir að hún hafi
einu sinni áður komið til Íslands en
muni sannarlega gera sér ferð aftur
hingað til lands.
Níu milljón farþegar hafa nú
það sem af er árinu farið í gegnum
Keflavíkurflugvöll og er það í fyrsta
sinn sem því takmarki er náð. Þar er
samtals um að ræða komu-, brottfarar- og skiptifarþega.

Hafna fjárstyrk

B

æjarráð Voga tók fyrir
erindi
Fjáreigendafélags
Grindavíkur, sem óskar eftir fjárstyrk að fjárhæð kr. 500.000
sem nýtt verði til áburðarkaupa og
/ eða kaupa á fræjum vegna uppgræðslu í beitarhólfi í Krísuvíkurlandi.
Erindi
Fjáreigendafélags
Grindavíkur dags. 10.10.2018,
beiðni um fjárstyrk kr. 500.000 sem
nýtt verði til áburðakaupa og / eða
kaupa á fræjum vegna uppgræðslu
í beitarhólfi í Krísuvíkurlandi.
Afgreiðsla bæjarráðs:
Bæjarráð getur ekki orðið við
erindinu.

VETRI FAGNAÐ
Á HLÉVANGI

Í

búar, aðstandendur og starfsfólk
Hrafnistu á Hlévangi í Reykjanesbæ fögnuðu vetrarbyrjun að
kvöldi 1. nóvember og tóku rúmlega 60
manns þátt í gleðinni. Svavar Knútur
og Berta Dröfn sáu um veislustjórn og
skemmtan. Kjartan Már Kjartansson
bæjarstjóri var heiðursgestur kvöldsins og við það tækifæri undirrituðu
hann og Pétur Magnússon, forstjóri
Hrafnistu, m.a. samstarfssamning
um þær lagfæringar á húsnæði Hlévangs sem ráðist verður í á næstunni.
Kjartan Már undirritaði samninginn
f.h. eigenda húsnæðisins sem eru
Reykjanesbær, Dvalarheimili aldraðra
Suðurnesjamanna, Sandgerði, Garður
og Vogar, sem greiða 60% kostnaðar
og Framkvæmdasjóður aldraðra 40%.
Voru þetta miklar gleðifregnir fyrir
íbúa Hlévangs, aðstandendur þeirra
og starfsfólk.

Ný tískuvöruverslun fyrir konur
í stærðum 14/42 - 32/60

4.990 kr.

5.490 kr.

9.900 kr.

Kíktu á vefverslun okkar á voxen.is
Sendum um land allt!

5.990 kr.

11.990 kr.

6.490 kr.

17.490 kr.

6.490 kr.
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Sossa
fékk
Súluna
L
istakonan Sossa fékk menningarverðlaun Reykjanesbæjar,
Súluna fyrir árið 2018. Afhending verðlaunanna fór fram við
hátíðlega athöfn í Duus Safnahúsum
nýlega. Verðlaunin eru veitt þeim sem
stutt hafa vel við menningarlíf sveitarfélagsins og var þetta í tuttugasta og
annað sinn sem Súlan var afhent.
Verðlaunagripurinn er silfursúla eftir
listakonuna Elísabet Ásberg.
Sossa Björnsdóttir er fædd 9.febrúar árið 1954 og uppalin í Keflavík.
Hún lærði myndlist í Myndlistar- og
handíðaskóla Íslands, fór í framhaldsnám í listaháskóla í Kaupmannahöfn
og lauk svo mastersgráðu við listaháskóla í Boston árið 1993. Hún hefur í
áraraðir unnið við list sína og haldið
sýningar víða um heim s.s. í Danmörku, Bandaríkjunum, Portúgal og
Kína. Sossa hefur lengi verið öflug í
menningarlífi Reykjanesbæjar og leyft
bæjarbúum að njóta með margvísleg-

um hætti. Hún hefur sýnt í Listasafni
Reykjanesbæjar, bæði ein og með
öðrum, hún hefur haldið sýningar á
vinnustofu sinni tvisvar á hverju ári, á
Ljósanótt og fyrir jólin og einnig tekið
þátt í alls kyns menningaverkefnum
í bæjarfélaginu m.a. tónleikaröðinni
Heimatónleikar og List án landamæra.
Hún hefur kennt myndlist í skólum og
á opinberum námskeiðum og tekið
nemendur til sín á vinnustofuna og
það oft án greiðslu. Hún hefur einnig
tekið á móti fjölda hópa á vinnustofuna, sýnt verkin og sagt frá starfi sínu.
Sossa hefur hlotið ýmsar viðurkenningar fyrir list sína, m.a. var hún útnefnd sem Listamaður Reykjanesbæjar árið 1997 og hún fékk Fullbright
styrk til að vinna við og kenna myndlist í Seattle árið 2013. Verk eftir hana
má sjá í flestum opinberum byggingum og fjölda heimila í bæjarfélaginu.
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar, Kjartan Már Kjartansson afhenti Sossu

verðlaunin og sagði hann m.a.:
„Sossa er fyrsta flokks listamaður
sem Reykjanesbær getur verið stoltur
af. Aldrei verður metið að fullu hve
mikilvægt það er fyrir hvert bæjarfélag að hafa svona lifandi listamann
innan sinna vébanda. Bæjarstjórn og
menningarráð vilja þakka henni fyrir
áralanga vinnu og stuðning við menningarlíf bæjarins og hlýtur hún Súluna, menningarverðlaun Reykjanesbæjar fyrir árið 2018.“
Við sama tækifæri var styrktar- og
stuðningsaðilum Ljósanætur, menningar- og fjölskylduhátíðar Reykjanesbæjar, sem nú var haldin í nítjánda
sinn, þakkaður stuðningurinn. Fram
kom í máli Kjartans Más að bæjarbúar
sjálfir yrðu virkari í viðburðahaldinu
með hverju árinu sem liði og þeirra
framlag ásamt fjárhagslegum stuðningi gerði það að verkum að Ljósanótt væri í hópi helstu menningarhátíða landsins. Helstu styrktaraðilar

Á mynd er listakonan Sossa og Kjartan
Már bæjarstjóri
Reykjanesbæjar.

Ljósanætur í ár, bæði fjárhagslegir og
þeir sem studdu við hátíðina með
öðru móti, voru 95 og þeir stærstu
voru Isavia, Landsbankinn, Lagardére,
Toyota Reykjanesbær, Securitas, Nettó

og Skólamatur og voru þeim öllum
færðar bestu þakkir.

VEL HEPPNUÐ UNUHÁTÍÐ Í ÚTSKÁLAKIRKJU

S

unnudaginn 25.nóvember s.l.
var haldin Unuhátíð í Útskálakirkju í Garðinum.Þetta er í
fimmta sinn sem Unu Guðmundsdóttur er minnst með því að halda
tónleika og fræðslukvöld um hana,
en hún var fædd þann 18. nóvember
1894. Hollvinafélagið var stofnað á
fæðingardegi Unu fyrir sjö árum.
Hörður Gíslason frá Sólbakka
minnist Unu og samferðafólks hennar
í Garðinum.
Þrjú tónlistaratriði voru flutt.
Listafólkið sem kom fram voru.
Bylgja Dís Gunnarsdóttir, sópran.
Undirleikari Keith Reed
Guðmundur Örn Jóhannsson,
bassi. Undirleikari Jónína Einarsdóttir
Einar Hugi Böðvarsson, píanó
Hollvinafélagið efndi til ljóðasamkeppni meðal unga fólksins.Lesin voru upp ljóð þeirra sem verðlaun
hlutu.Virkilega flott ljóð hjá krökkunum. Kristjana Kjartansdóttir og Hrafn
Harðarson sáu um að afhenda verðlaunin.

Verðlaunahafar í ljóðasamkeppni Dagstjörnunnar:

1. verðlaun fyrir ljóðið Hafið og
ljósið hlutu þrjár stúlkur úr 8. bekk
Sandgerðisskóla þær Elísabet Inga
Björgvinsdóttir. Kristrún Blöndal Tryggvadóttir og Íris Dagmar
Kristinsdóttir.
2. verðlaun fyrir ljóðið Ástin hennar
Fríðu hlaut Þorbjörg Hulda Haraldsdóttir í 6. bekk EJ Gerðaskóla
3. verðlaun fyrir ljóðið Bláa hafið
hlaut Arnar Elvarsson í 6. bekk
EJ Gerðaskóla
Erna
M.Sveinbjarnardóttir,formaður Hollvinafélags Unu stjórnaði
hátíðinni.

Bók um Unu Guðmundur Magnússon kynnti á Unuhátíðinni í Útskálakirkju
bók,sem hann er að gefa út um Unu.
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Ástin Texas og Sorgarmarsinn

N

ýlega var haldin bókakynning í Bókasafninu í Garði. Skáldin Guðrún
Eva Mínervudóttir og Gyrðir Elíasson kynntu þar og lásu upp kafla úr
nýútkomnum bókum sínu. Guðrún Eva las úr bók sinni Ástin Texas og
Gyrðir úr bók sinni Sorgarmarsinn. Bæði þessi skáld tengjast Garðinum. Guðrún Eva bjó á sínum yngri árum í Garðinum og Gyrðir býr núna í Garðinum.
Ágætis mæting var á kynninguna. Eftir að skáldin höfðu lesið uppúr bókum sínum var boðið uppá kaffi og meðlæti. Gestum gafst þar kostur á ræða við
skáldin.
Jóhanna Kjartandsdóttir bókavörður stjórnaði þessu vel heppnaða kvöldi.

Fjölbreytt í Duus handverki

S

kemmtilegt gallery er staðsett
í næsta húsi við rútustöðina í
Keflavík,Duus handverk. Hópur listafólks er þar með verk sín til
sölu. Þessi hópur var áður í Svarta
pakkhúsinu.Mikið úrval er af alls konar munum,sem vekja athygli.
Þegar Suðurnesjablaðið leit við var
Sveinbjörn á vaktinni. Hann sagði að
margir litu við tiol að skoða og kaupa.
Það er opið alla daga frá kl 13:00 til
17:00 nema á fimmtudögum en þá er
opið frá kll 16:00 til 20:00.

Kæli- & frystiklefar
Í öllum stærðum

Funahöfða 7, 110 Reykjavík

Sími 577 6666
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H listinn vildi
ráða Grétar

Á

fundi
bæjarstjórnar
Garðs
og
Sandgerðis
þann 7.nóvember s.l var
Fundargerð þriðja fundar
Hafnarráðs 17. október
2018 tekin til afgreiðslu.
Hafnarstjórn samþykkti
samhljóða að Rúnar V
Arnarson verði ráðinn
hafnarstjóri Sandgerðishafnar og lagt til við bæjarstjórn að staðfesta ráðninguna.
Sæmundur Sæmundsson gerði grein fyrir sinni
afstöðu, þar sem hann
leggur áherslu á mikilvægi
starfsreynslu núverandi
verkefnisstjóra hafnarinnar. Afgreiðsla bæjarstjórnar.
MSM lagði fram tillögu frá fulltrúum H - lista
svohljóðandi: Tillaga um
að ráða Grétar Sigurbjörnsson sem Hafnarstjóra við Sandgerðishöfn.
Grétar hefur starfað sem
staðgengill hafnarstjóra

undanfarin ár og sinnt
því starfi með sóma. Grétar var við störf þegar allt
viðhald og framkvæmdir
voru í lágmarki vegna fjárhagsstöðu Sandgerðisbæjar, og leysti úr öllum þeim
uppákomum með sóma og
án kvartana frá viðskiptavinum hafnarinnar. Grétar
hefur starfað sem yfirmaður á Sandgerðishöfn í tæp
tíu ár og engar kvartanir á
hann bornar vegna starfanna. Er hægt að hafa betri
meðmæli en þessi.
Forseti bar upp tillögu H-lista. Fellt með 6
atkvæðum D og J lista á
móti tveimur atkvæðum
H-lista. Fulltrúi B lista sat
hjá við afgreiðslu. Samþykkt með 6 atkvæðum, D
og J lista gegn tveimur atkvæðum H-lista, að Rúnar
V. Arnarson verði ráðinn
hafnarstjóri Sandgerðishafafnar. Fulltrúi B lista sat
hjá við afgreiðslu málsins

Tilboð opnuð í byggingu
þjónustumiðstöðvar

Á

fundi
Bæjarstjórnar
Voga
var bókað:“Opnun tilboða í byggingu
þjónustumiðstöðvar
sveitarfélagsins,Iðndal 4,
ásamt niðurstöðu.
Tilboð í byggingu
þjónustumiðstöðvar
sveitarfélagsins
voru
opnuð
föstudaginn
16.11.2018. Alls bárust
11 tilboð í verkið, þar af
3 frávikstilboð. Kostnaðaráætlun hönnuða er kr.
137.500.334. Lægsta til-

boð í verkið var frá Sparra
ehf., kr. 134.918.352,
sem er 98,12% af kostnaðaráætlun. Öll önnur
tilboð voru hærri en
kostnaðaráætlun. Með
fundarboði fylgir einnig
yfirlit um niðurstöðu tilboða og yfirferð þeirra af
hálfu hönnuða#.
Bæjarráð samþykkir
að ganga til samninga við
Sparra ehf., á grundvelli
tilboðs þeirra. Samþykkt
samhljóða.

Kostnaðaráætlun
Stapaskóla

G

uðlaugur Helgi Sigurjónsson, sviðsstjóri umhverfissvið mætti á fund bæjarráðs Reykjanesbpæjar 29.nóv.s.l. og gerði grein fyrir málinu.
Bæjarráð sem jafnframt er bygginganefnd Stapaskóla,
samþykkir fyrirliggjandi kostnaðaráætlun sem hljóðar
upp á kr. 2.587.082.547.- Fermetraverð er áætlað kr.
352.464, miðað við þá liði sem í útboði eru.

Gleðileg jól

ÍSLENSKA GÁMAFÉLAGIÐ
SELT FYRRI EIGENDUM
F
élag í eigu stofnenda Íslenska
gámafélagsins,
stjórnarformannsins Jóns Þóris Frantzsonar og Ólafs Thordersen, hefur fest
kaup á meirihluta hlutafjár í félaginu
og dótturfélagi þess, Vélamiðstöðvarinnar. Kaupverðið er trúnaðarmál.
Jón Þórir hefur í dag tekið aftur við
sem forstjóri félagsins og Ólafur við
stöðu aðstoðarforstjóra, en hann var
áður framkvæmdastjóri þjónustusviðs
Íslenska gámafélagsins. Eftir viðskiptin eru þeir Jón Þórir Frantzson og
Ólafur Thordersen jafnframt stærstu
einstöku hluthafar félagsins.
Söluferli Íslenska gámafélagsins hófst í sumar þegar boðnir voru
til sölu allir hlutir í félaginu í eigu
eignarhaldsfélagsins Gufuness og
framtakssjóðsins Auðar I slf. Fyrirtækjaráðgjöf Kviku hafði umsjón með
söluferlinu.
„Þessi niðurstaða er mér mikið ánægjuefni og má kannski segja

að fyrirtækið sé komið aftur heim, í
hendur okkar sem stóðu að stofnun
þess á sínum tíma. Ég hlakka til að
halda áfram því góða og mikilvæga
starfi sem unnið er hjá Íslenska gámafélaginu og vinna að frekari framgangi
og uppbyggingu félagsins, með því
góða fólki sem hér starfar,“ segir Jón
Þórir Frantzson.
Hjá Íslenska gámafélaginu og
dótturfélögum þess starfa um 300
manns, en aðalstarfsemi Íslenska
gámafélagsins er almenn sorphirða
og útleiga á gámum, bifreiðum og
tækjum. Velta félagsins er tæpir 5
milljarðar króna, en heildareignir þess
námu 5,5 milljörðum í lok árs 2017.
Viðskiptavinir eru um 4.500 talsins og
samanstanda af 2.800 fyrirtækjum og
stofnunum, 1.700 einstaklingum og
23 sveitarfélögum.

Jólakort Blindrafélagsins 2018

Stuðningur til sjálfstæðis!

B
Seyðisfjarðarkaupstaður

lindrafélagið, samtök blindra
og sjónskertra á Íslandi, fjármagnar starfssemi sína að
langmestu leyti með sjálfsaflafé. Þar
gegnir sala jólakorta veigamiklu hlutverki. Með því að kaupa jólakort félagsins, tekur þú virkan þátt í að styðja
til sjálfstæðis blinda og sjónskerta
einstaklinga á öllum aldri og stuðlar
þannig að auknum lífsgæðum þeirra
og um leið betra samfélagi.
Jólakortin og merkispjöldin eru
með myndinni Bjartur dagur á aðventu eftir Svövu Sigríði Gestsdóttur,
myndlistarmann.

n Jólakortin eru seld átta saman
í pakka ásamt umslögum á kr. 1.800.
n Merkispjöldin eru átta saman í
pakka og eru seld á kr. 600.
Hægt er að kaupa kortin hjá
Blindrafélaginu, Hamrahlíð 17, 105
Reykjavík, sími 525 0000, í vefverslun
okkar á www.blind.is eða senda tölvupóst á netfangið blind@blind.is.
Blindrafélagið hvetur alla velunnara sína að styðja félagið með
kaupum á þessum fallegu jólakortum
og merkispjöldum.

Gleðileg jól

Sandgerðishöfn
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Ferðalag inn í fortíðina
Ú
Nýr viðskiptastjóri
ráðinn til SI

L

árus M. K. Ólafsson hefur verið ráðinn nýr viðskiptastjóri
á framleiðslusviði Samtaka
iðnaðarins og mun auk þess sjá um
orku- og umhverfismál fyrir samtökin. Lárus mun hefja störf 1. febrúar
næstkomandi.
Lárus er lögfræðingur að mennt frá
Háskóla Íslands og hefur sérhæft sig
á sviði umhverfis- og auðlindamála.
Hann hefur starfað sem lögfræðingur Samtaka verslunar og þjónustu

(SVÞ) og Samtaka ferðaþjónustunnar
(SAF). Áður starfaði Lárus sem yfirlögfræðingur Orkustofnunar og var
jafnframt staðgengill orkumálastjóra.
Hann starfaði einnig sem lögfræðingur hjá iðnaðarráðuneytinu og félagsmálaráðuneytinu. Þá hefur Lárus
annast kennslu á sviði umhverfis- og
auðlindaréttar ásamt því að vera prófdómari við Háskóla Íslands á framangreindum sviðum.

t er komin hjá Veröld
bókin Rassfar í steini – Í
slóð Ólafs helga til Stiklastaða eftir Jón Björnsson.
Ólafur konungur Haraldsson,
ýmist kallaður digri eða helgi, ríkti í
rúman áratug yfir Noregi en hraktist þaðan í útlegð og var á endanum
felldur í Stiklastaðaorrustu. Fljótlega
fór að bera á kraftaverkum í kringum líkið og innan skamms var hann
orðinn helgur maður. Enginn veit almennilega hvers vegna því að Ólafur
aðhafðist margt misjafnt og ókristilegt um dagana.
Hinsta ferð Ólafs var frá Svíþjóð
yfir Kjöl til Stiklastaða og varð sú leið
ein fjölfarnasta pílagrímaleið Norðurlanda.

Óður til Íslands

Ú

t er komin hjá Veröld bókin Hjarta Íslands eftir þá Gunnstein Ólafsson og Pál Stefáns-

BÆJARFULLTRÚAR EINN OG ÁTTA

F

erða-, safna- og menningarráðs Garðs og Sasndgerðis
lagði til að björgunarsveitirnar
Sigurvon og Ægir verði fengnar til að
sjá saman um brennu og flugeldasýningu. Ráðið leggur til að brennan og
flugeldasýningin fari að þessu sinni
fram í Garði á sama stað og undanfarin ár þar sem staðsetning og aðstæður

eru með besta móti fyrir brennu.
Afgreiðsla bæjarstjórnar: Samþykkt með átta atkvæðum að áramótabrennur verði með sama hætti og
undanfarin ár og mótuð verði stefna
um fyrirkomulag hátíðahalda í framtíðinni í samráði við samstarfsaðila.
Fulltrúi B lista á móti.

Tæpum þúsund árum eftir fall
Ólafs konungs fór Jón Benedikt
Björnsson þessa leið ásamt félaga sínum á reiðhjóli. Í bókinni lýsir hann
ferðalaginu og rekur samhliða því
sögu þessa einkennilega manns, en
Ólafur Haraldsson er þungamiðjan
í Heimskringlu Snorra Sturlusonar.
Jafnframt eltir Jón uppi athyglisverða
hluti og furðulega viðburði sem verða
á veginum, að fornu og nýju, og leiðir
lesandann í ólíklegustu útúrdúra.
Eftir Jón Benedikt Björnsson hafa
komið út bækur af ýmsu tagi, m.a. Á
Jakobsvegi, auk þess sem hann hefur
verið með vinsæla pistla í Ríkisútvarpinu.

son.
Hjarta Íslands er sannkallaður kjörgripur öllum þeim er unna náttúru
landsins. Hér birtist hálendið í allri sinni
dýrð í glæsilegu samspili fróðleiks og
mynda.
Í bókinni sprettur hálendi Íslands
fram í aðgengilegum texta og stórbrotnum ljósmyndum. Á síðum hennar
fléttast saman jarðfræði, náttúrufræði,
þjóðtrú og bókmenntir. Magnaðar ljósmyndir glæða frásögnina enn frekara
lífi. Og lesandanum opnast með eftirminnilegum hætti sá dýri arfur sem býr í
víðernum landsins.
Fjallað er um allar helstu perlur

hálendisins frá Eiríksjökli í vestri til
Lónsöræfa í austri; frá Jökulsárgljúfrum í
norðri til Eyjafjallajökuls í suðri – svæðið sem gjarnan er kallað hjarta Íslands.
Gunnsteinn Ólafsson er höfundur
texta bókarinnar. Hann á að baki áratuga
reynslu sem leiðsögumaður um Ísland.
Páll Stefánsson tók allar ljósmyndir en
hann hefur myndað náttúru landsins í
meira en þrjátíu ár.
Hér leggja Gunnsteinn og Páll saman
krafta sína í stórvirki sem óhætt er að
kalla óð til Íslands.
Hjarta Íslands er 190 blaðsíður að
lengd í stóru broti. Eyjólfur Jónsson
hannaði innsíður og braut bókina um
og Jón Ásgeir hannaði kápu. Bókin er
prentuð í Slóveníu.

www.bygg.is
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Einlæg, grípandi og ögrandi

Ú

t er komin hjá Veröld skáldsagan Að eilífu
ástin eftir Fríðu Bonnie
Andersen.
Ung íslensk alþýðustúlka brýst til
mennta í fatahönnun í París á fjórða
áratug síðustu aldar. Þar upplifir hún
frjálslynda strauma millistríðsáranna, sogast inn í hringiðu hins ljúfa
lífs og kynnist dimmum sölum bak
við djúprauð flauelstjöld.
Á endanum hrekst hún aftur til
Íslands þar sem líf hennar fléttast
saman við líf ljósmóðurnema úr
betri borgarastétt. Á meðan síðari
heimsstyrjöldin er í algleymingi eiga

sér stað mikil og afdrifarík átök í lífi
þessara kvenna.
Að eilífu ástin er fyrsta skáldsaga Fríðu Bonnie Andersen. Þetta
er einlæg, grípandi og ögrandi saga
sem heldur lesandanum föngnum í
mögnuðum söguheimi.
„Heillandi yndislestur. Njótið
þess að lesa bókina, það gerði ég svo
sannarlega.“ – Guðrún Ögmundsdóttir
Að eilífu ástin er 276 blaðsíður að
lengd. Eyjólfur Jónsson braut bókina um og Jón Ásgeir hannaði kápu.
Bókin er prentuð í Litháen.

Saga um tilfinningar fyrir börn

Ú

t er komin hjá Veröld bókin
Drekinn innra með mér eftir
Lailu M. Arnþórsdóttur og
Svöfu B. Einarsdóttur.
Lítil súlka kemst að því einn
daginn að innra með henni býr dreki
sem er besta skinn Hann kennir henni
að þekkja tilfinningar sínar og hvernig hún getur brugðist við þeim. Öll
búum við yfir allskonar tilfinningum
– til dæmis gleði, reiði, spennu og og
depurð – og allar þessar tilfinningar

eiga rétt á sér. Galdurinn er að læra
að þekkja þær og hvernig við getum
brugðist við þeim.
Fjölmörg börn kannast við þessa
fallegu sögu um drekann innra með
okkur sem nú er komin út á bók. Samnefnd sýning með tónlist eftir Elínu
Gunnlaugsdóttur var sett upp í Eldborgarsal Hörpu við miklar vinsældir barna á leikskólaaldri og í fyrstu
tveimur bekkjum grunnskólans.

BRÁÐUM KOMA
BLESSUÐ
JÓLIN!
Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
blönd
Heill panel fyrir blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás
fylgir.

Rúnnaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Verðdæmi
Verðdæmi
Stærð 80x80 cm Stærð 80x80 cm

64.900

49.900

Vandaðir sturtuklefar
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu. Heill
hornlisti. Sturtubotn
með lausri svuntu og
vatnslás. Einnig fylgir
sturtustangasett.

Sturtuklee úr öryggisgleri með hvítu gleri í
baki. Rennihurð með 8
stillanlegum hjólum
sem auðvelt er að losa
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett.
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri
svuntu og vatnslás.

Stærðir
70 x 90 cm.

Stærð
90 x 90 cm.

Verð
Verð
Stærð 70x90 cm Stærð 90x90 cm

73.900

83.900

Gæði, úrval
& gott verð
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

N

ú er aðventan gengin í garð
með allri sinni ljósadýrð,
menningarlífi og verslunarfári. Flest hlakka til þessa tíma en
því miður ýmsir sem kvíða. Oft er
deilt um hversu snemma á að skreyta,
kveikja á jólaljósum, spila jólalög osv.
frv. Sitt sýnist hverjum. Eitt sem víða
tilheyrir aðventu eru kirkjuheimsóknir grunnskólabarna og jafnvel leikskólabarna. Því miður hefur sú þróun
átt sér stað á síðustu árum að þessum
heimsóknum hefur snarfækkað og
margir skólastjórnendur ekki talið
það við hæfi að fjölmenna til kirkju á
skólatíma vegna þess m.a. að ekki hafi
allir sömu lífsskoðun.
En hvað mælir með kirkjuheimsókn skóla á aðventu? Þar má nefna
fjölmarga þætti. Nærtækast er að vísa
í aðalnámsskrá Grunnskóla þar sem
segir á bls. 199 og 200 að við lok 10.
bekkjar geti nemendur: a) útskýrt
margbreytileika trúarbragða og lífsviðhorfa og greint áhrif þeirra á líf
einstaklinga, hópa og samfélaga, b)
fengist við og greint viðfangsefni sem
snerta trú, lífsviðhorf og siðferði og
tengjast spurningum um merkingu
og tilgang lífsins, c) sýnt fram á læsi
á frásagnir, hefðir, kenningar, hátíðir,
siði og tákn kristni og annarra helstu
trúarbragða heims, d) rætt og borið
saman ólík trúar- og lífsviðhorf og
gert sér grein fyrir hvað er sameiginlegt og hvað sérstætt, e) greint áhrif
Biblíunnar og helgirita annarra helstu
trúarbragða á menningu og samfélög,
f) útskýrt trúarlegar vísanir og tjáningu í listum og bókmenntum.
Dæmigerð kirkjuheimsókn á aðventu eins og ég hef annast er þannig
að sungnir eru jólasálmar úr sálmaarfi
þjóðarinnar, signing, gjarna bænavers
úr bænaarfi þjóðarinnar, t.d. eftir stórskáld eins og Hallgrím Pétursson, hlýtt
á jólaguðspjallið sem er ein þekktasta
frásögn Biblíunnar, útbreiddustu bókar veraldar, sagt frá helstu táknum
sem fyrir augu ber í kirkjunni m.a.
altaristöflu, beðið Faðir vor, hlýtt á
blessunarorð sem eru nær 4000 ára
gömul orð úr Gamla testamentinu.
Mín reynsla af þessum stundum með
nemendum og starfsfólki hefur verið

afar góð. Það ríkir mikill hátíðleiki
og gleði. Þetta er upplifun, þetta er
reynsla. Í raun má sjá, af þessari upptalningu, að dæmigerð kirkjuheimsókn á aðventu mætir mjög mörgum
af þeim þáttum sem taldir eru upp úr
aðalnámsskrá hér að ofan. Kirkjuheimsókn er ekki heimsókn á heilaþvottastöð. Það mun enginn geta sagt
börnunum hvernig þau eiga að upplifa
slíka stund, hvernig þeim á að líða fyrir og eftir. Það er eitthvað sem gerist,
sem tengist þeirra persónulegu upplifun á hverjum tíma. Það er eitthvað
sem skapar minningar tengdar einni
af stórhátíðum kristninnar.
Skóli er ekki bara fræðslusetur þar
sem fróðleik er dælt í nemendur. Skóli
er samfélag og æ meir hefur skóli lagt
ríkari áherslu á uppgötvunarnám,
leitað leiða til að skapa aðstæður sem
bjóða upp á reynslu, gagnrýna hugsun
og samtal. Kirkjuheimsókn á aðventu
með þátttöku nemenda og starfsfólks
gefur kærkomið tilefni til að ræða upplifun, ræða hvað var hátíðlegt, hvað
var ánægjulegt, hvað var leiðinlegt osv.
frv. Slík heimsókn auðgar skólastarf,
tengir skólasamfélag öðrum mikilvægum stofnunum samfélagsins, eflir
skólabrag, eykur menningarlæsi og
víðsýni nemenda og svona mætti lengi
telja. Sumir álíta að með því að leggja
af slíkar heimsóknir sé verið að koma
í veg fyrir neikvæða upplifun þeirra
sem ekki tilheyra kristinni trú. Það er
misskilið umburðarlyndi. Þó foreldrar geti að sjálfsögðu óskað eftir því að
barnið taki ekki þátt í slíkri heimsókn
þá þarf ekki að svipta alla hina svona
heimsókn. Í samfélagi okkar er mikil
áhersla lögð á að engir tveir séu eins
og að það er allt í lagi að vera öðru vísi.
Það gildir í báðar áttir.
Það er áskorun mín til skólastjórnenda að innleiða á ný og eða hefja
kirkjuheimsóknir á aðventu. Allir
prestar eru fúsir til samstarfs á því
sviði.
Guð gefi ykkur öllum gleði og frið
á aðventu og um jól.
Sigurður
Grétar
Sigurðsson,
sóknarprestur Útskálaprestakalli.
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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.
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Loksins allir
sammála

E

ins og venjulega sjást fréttir frá
Alþingi þar sem menn deila
hart um nánast öll mál. Stjórnarliðar segja að fjárlagafrumvarpið sé
flott,allt á uppleið. Aldrei verið sett
eins mikið fjármagn til heilbrigðismála. Öryrkjar hafi fengið alveg
helling og aldraðirt þurfi sko ekki að
kvarta. Þeir hafi fengið mesta kaupmáttaraukningu allra.
segir
fjárStjórnarandsaðan
málafrumvarpið lýsi rangri forgangsröðun. Aldraðir og öryrkjar fái ekki
nándar nærri nóg. Það séu skattalækkanir fyrir þá vel stöddu en láglaunafólkið fái hærri skatta.
Ekki er aldeilis nein sátt um kvótamálið. Svo mætti áfram telja.
Samt kom að því að allir væru
sammála. Fjölgun aðstoðarmanna
þingflokka um 17 með kostnað upp á
200 milljónir. Allir flokkar sammála.
Skrítið?

Óafsakanleg
framkoma

M

ál málanna síðustu daga er
framkoma sex þingmanna
á Klaustursbarnum.Ótrúlegt hvernig orðbragð sexmenningarnir notuðu um samstarfsfólk
sitt,sýndu kvenfólki fyrirlitningu,gerðu grín að fötluðum og samkynhneygðum. Óskiljanleg og óafsakanleg
framkoma. Að fyrrverandi forsætisráðherra Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins hafi
tekið þátt í þessu rúir hann öllu trausti
ásamt hinum fimm.

Jólagjafahandbókin
er komin út
Handbókina má finna á lyfja.is
Fjölbreytt úrval glæsilegrar gjafavöru fyrir snyrtipinnann,
jógaunnandann, förðunarfræðinginn og alla hina.
Í handbókinni er einnig að finna girnilegar uppskriftir,
spennandi viðtöl og fjölbreytta fróðleiksmola.
Gerðu vel við þig og þína um jólin.

