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Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir

Þ

að er oft mikið um að vera í Sandgerðishöfn. Fiskveiðar og
fiskvinnsla er enn sem fyrr undirstöðuatvinnugrein hér á
Suðurnesjum.

Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

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

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Framkvæmdir í
Vogum

Álagningarhlutfall lækkar

Eitthvað
fyrir alla

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

Tónleikar með Mugison á Fish House föstudaginn
29. mars kl. 21:00
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Athugasemd frá
Öryrkjabandalagi Íslands

LEIÐARI

Heilsugæslustöð í Suðurnesjabæ
Til margra ára voru opnar heilsugæslustöðvar í Garði
og Sandgerði. Læknir kom á staðinn tvisvar til Þrisvar í
viku og sinnti íbúum sem leituðu á heilsugæslustöðina.
Þett var mjög góð þjónusta á þeim tíma. Fyrir nokkrum
árum var gerð sú breyting að heilsugæslustöðvunum var
lokað í Garði og Sandgerði.
Það er gífurlega mikið álag á heilsugæslustöð Suður
nesja og getur tekið langan tíma að fá viðtal hjá lækni.Margir notfæra sér
að fara á vaktina sem er síðdegis,en það tekur oft mjög langan tíma að
bíða og þeir tímar bjóða ekki upp á eins mikla þjónustu og pantað viðtal
við lækni.
Nú hafa Garður og Sandgerði sameinast í eitt sveitarfélag,Suðurnesjabæ.
Í sveitarfélaginu búa rúmlega 3500 íbúar. Það hlýtur því að vera fullkom
lega eðlileg krafa íbúa að í Suðurnesjabæ verði opnuð heilsugæslustöð.
Það væri til mikilla bóta fyrir íbúa sveitarfélagsins og myndi létta mjög á
álaginu á Heilbrigðisstofnun Suðurnesja.
Öldungaráð Suðurnesja hefur marg oft bent á þessa nauðsyn og rætt
málið við núverandi heilbrigðisráðherra Svandísi Svavarsdóttur.
Á fundi Bæjarráðs Suðurnesjabæjar,sem nýlega fór fram var bókað.“Bæjar
ráð tekur undir með Öldungaráði Suðurnesja að óásættanlegt sé að engin
heilsugæsla sé í Suðurnesjabæ.“
Sveitarstjórnarmenn,þingmenn og íbúar verða að halda áfram baráttunni
í þessu máli.

Hvað gera sveitarstjórnir?

Mikið er nú horft til ríkisstjórnar og Alþingis að koma inn í myndina til
að leysa erfiða kjaradeilu. Í þeim efnum er sérstaklega horft til skatta
lækkana, sérílagi hjá þeim sem hafa lægstar tekjurnar. Fagna ber Því að
fólk vilji sjá skattalækknair hjá þeim lægsy launuðu og millitekjufólki. Það
hefur oftast verið stefna vinstri manna að vilja leggja á sem mesta skatta.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagt áherslu á að stilla eigi skattaálögum í hóf.
Það sé mun farsælla að íbúarnir sjálfir hafi meira milli handanna og örvi
þannig hagkerfið og geti sjálfir ráðið sínum málum. Það er aldrei farsælt
að ríki og sveitarfélög innheimti stóran hluta tekna og deili því svo út.
Nú er einnig horft til sveitarfélaganna og bent á að þau þurfi að koma inn í
dæmið og lækka sínar álögur. Flest sveitarfélög eru með útsvarsálagningu
í toppi.Víða hefur fasteignamat hækkað mjög mikið og langt umfram
verðlagsþróun. Það væri því eðlilegt að sveitarfélögin lækkuðu álagninga
prósentu sína í samræmi við það.
Í Suðurnesjablaðinu í dag er við tal við Fannar Jónsson,bæjarstjóra í
Grindavík. Hann segir m.a.

F
Góugleði í
Garði

S

unnu
daginn 10.mars 2019
verður haldin Góug leði í Sam
komuhúsinu í Garði. Góugleðin
hefst kl 15:00. Skemmtiatriði,hljóm
sveitin Suðurnesjamenn. Kvenfélagið
Gefn í Garði sér um kaffiveitingar.

rítekjumark atvinnutekna ör
orkulífeyrisþega hefur staðið
í stað í tíu ár. Samt sem áður
full
yrti þing
maður Vinstri-grænna í
ræðu
stól Al
þingis , að ríkis
stjórnin
hefði fjórfaldað frítekjumarkið. Þetta
er því miður ekki sannleikanum sam
kvæmt og ÖBÍ bendir á að örorkulíf
eyrisþegar sæta enn hinum grimmu
krónu-á-móti-krónu skerðingum.

Biðst afsökunar

Ólafur Þór Gunnars
son, þing
maður VG, hefur beðist af
sökunar
á ummælum sínum úr ræðustól Al
þingis í gær, líkt og Eyjan fjallaði um í
dag. Öryrkjabandalag Íslands vakti at

hygli á málinu og sagði Ólaf fara með
rangt mál, sem hann gekkst við í dag
og bar við fótaskorti á tungunni:
„Í gær urðu mér á þau mistök í
þing
ræðu að segja að frí
tekju
mark
atvinnutekna elli og örorkulífeyris
þega hefði verið hækkað úr 25 í 100
þúsund. Hið rétta er að frítekjumark
ellilífeyrisþega hefur verið hækkað
sem þessu nemur. Ég biðst ein
læg
lega afsökunar á þessu. Starfshópur á
vegum félags -og barnamálaráðherra
vinnur nú að tillögum um breytingar
á almannatryggingakerfinu sem eiga
að gagnast öryrkjum sérstaklega.“

Fagna framkominni kröfu
Aðalfundur
FEBS

A

ðalfundur
Félags
eldri
borgara á Suðurnesjum
verður haldinn föstudaginn
8.mars 2019 kl 14:00 á Nesvöllum.
Venjuleg
aðalfundarstörf.
Kaffiveitingar í boði Landsbankans.

A

ðalfundur
Félags
eldri
borgara í Reykja
vík 19.
febrúar 2019 fagnar fram
kominni kröfu stéttar
fé
laga og
sambanda innan ASÍ um að stigið
verði á
kveðið skref til lækkunar
á skerðingu al
manna
trygginga úr
45% í 30% vegna lífeyris frá lífeyris
sjóðum. Sú ó
rétt
láta skerðing sem
viðgengst í dag á sér ekkert fordæmi
í þeim löndum sem við berum okkur
saman við og stuðlar að fátækt meðal
eldri borgara og rýrir traust á lífeyris
sjóðum.

Einnig leggur fundurinn áherslu
á að tryggður verði jöfnuður milli
lífeyrisþega
gagnvart
almanna
tryggingum, vegna líf
eyris frá líf
eyrissjóðum sem tilkominn er vegna
skylduiðgjalds, hvort sem lífeyrir
kemur úr samtryggingu eða séreign.
Fundurinn leggur allt traust sitt á
að ASÍ fylgi kröfunni fast eftir í við
ræðum við stjórnvöld og ekki verði
hvikað frá henni fyrr en ásættanleg
niðurstaða fæst.

Íbúatölfræði í Vogum

„Útsvarshlutfall fyrir 2019 verður 13,99%, sem er sama hlutfall og undan
farin ár og er talsvert lægra en hámarksútsvar.
Grindavíkurbær hefur ekki fullnýtt álagningarheimildir fasteignaskatts
undanfarin ár. Miklar hækkanir voru á fasteignamati húsnæðis milli
áranna 2017 og 2018 og að óbreyttu hefðu fasteignaskattar hækkað um
talsvert miðað við sömu álagningarhlutföll. Við gerð fjárhagsáætlunar
vegna 2019 sam
þykkti bæjar
stjórn að greiðslu
byrði fast
eigna
skatta
af íbúðarhúsnæði og atvinnuhúsnæði yrði svipuð og 2018 og því var
álagningarhlutfall fyrir íbúðarhúsnæði lækkað úr 0,39% í 0,315% og fyrir
atvinnuhúsnæði lækkað úr 1,62% í 1,45%“.
Þetta er hið rétta hugarfar, sem önnur sveitarfélög eiga að taka sér til fyrir
myndar.
Siguður Jónsson,ritstjóri
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Nýjar vörur streyma inn

is
Netverslun www.belladonna.

U

m síðustu áramót bjuggu
1.287 íbúar í sveitarfélaginu
Vogum. Í upphafi árs 2018
voru þeir 1.266 talsins, okkur fjölgaði
því um 21 á árinu. Leiða má líkum að
því að hamlandi þáttur frekari fjölgun
íbúa sé skortur á húsnæði, enda mikil
eftirspurn bæði eftir húsnæði til kaups

og ekki síður eftir leiguhúsnæði. Tæp
20% íbúanna eru með erlent ríkisfang.
Þar eru pólskir ríkisborgarar
fjölmennastir, þeir eru liðlega 55%
íbúa með erlent ríkisfang. Næstir þar á
eftir eru íbúar frá Litháen og Lettlandi.
Þessar þrjár þjóðir eru rétt tæplega
80% þeirra erlendu ríkisborgara sem

hér búa. Íbúar í sveitarfélaginu eru
hins vegar alls með 22 mismunandi
ríkisföng, auk íslenskra ríkisborgara.
Það má því með sanni segja að við
státum af miklum fjölbreytileika og
mannauði í sveitarfélaginu okkar.
(Ásgeir Eiríksson,bæjarstjóri skrifar í
Vogahraðferð).
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lindex.is

Bolur

15999

Opið alla daga í
Lindex Krossmóa
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Úthlutað til 36 verkefna

F

undargerðir úthlutunarnefndar Uppbyggingarsjóðs Suðurnesja lagðar
fram á fundi stjórnar Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum en úthlutað
var úr sjóðnum þann 17. janúar s.l.
Umsóknir sem bárust voru 55 alls og hljóðuðu styrkbeiðnir upp á rúmlega
135 milljónir króna alls.
Úthlutunarnefnd Uppbyggingarsjóðs úthlutaði kr. 54.420.000 til 36 verkefna.
• 6.000.000 fóru í styrki til fjögurra verkefna sem flokkast undir stofn- og
rekstrarstyrki til menningarmála.
• 22.220.000 fóru í styrki til 17 verkefna sem flokkast undir menningu og listir.
• 26.200.000 fóru í styrki til 15 verkefna sem flokkast undir atvinnu- og
nýsköpun.

Gámar fyrir
glerkrukkur?

“Fyndnasta sýningin
á höfuðborgarsvæðinu”
SH Morgunblaðið

S

tjórn Kölku bókaði á síðasta
fundi. „Búið er að festa kaup
á 2,5 tn. skot
bóm
u
lyftara af
gerðinni Manitou MT625. Kaup
verð án vsk. er kr. 6.450.000. Ósk um
endur
nýjun starfs
leyfis fyrir endur
vinnsluplönin í Grindavík og Vogum
hefur verið sent til Heil
brigðis
eftir
lits Suður
nesja og er nú í vinnslu.

Lokasýningar
í mars

mmtudagur 7. mars örfáir miðar
föstudagur 14. mars Uppselt
mmtudagur 15. mars Uppselt
föstudagur
22. mars örfáir miðar
laugardagur 23. mars Uppselt

Hafnarfjörður

ÓDÝR
Gleraugu með
glampa- og rispuvörn

Rætt hefur verið um möguleika til að
koma fyrir grendargámum í sveitarfé
lögunum fyrir glerkrukkur og önnur
smærri glerílát. Engin formleg beiðni
hefur þó borist frá sveitarfélögunum
um slíka þjónustu. Upplýst er að gleri
er safnað á höfuð
borgar
svæðinu að
ósk sveitar
fé
laganna með þessum
hætti og annast Gáma
þjónustan

verkefnið og sveitarfélögin ákveða
staðsetningu og greiða sérstaklega
fyrir þjónustuna. Gler sem safnast
með þessum hætti fer ekki í endur
vinnslu, heldur er því safnað á veg
stæði væntan
legrar Sunda
brautar í
Álfsnesi. Framkvæmdarstjóra falið að
kanna mögulegan kostnað vegna upp
setningar glergáma“.

RAFMAGNSLEYSI Í VOGUM
Á

fundi Bæjarráðs Voga var
bókað.
„Rafmagnsleysis
hefur ítrekað orðið vart í
sveitarfélaginu undanfarna vikur og
mánuði. Óskað eftir skýringum frá HS
Veitum um orsakir vandans og lausnir
til úrbóta.

Afgreiðsla bæjarráðs:

Verð 19.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Broskarlar í umferðinni

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Bæjarráð lýsir yfir áhyggjum
sínum yfir tíðu rafmagnsleysi í
sveitarfélaginu undanfarnar vikur
og mánuði. Bæjarráð óskar eftir
skýringum frá HS Veitum á orsökum
þessa og lýsir yfir áhyggjum sínum
af óviðunandi afhendingaröryggi
raforku.“

N

ú í vikunni voru tvö
hraðaviðvörunarskilti
sett
upp í Vogum. Skilti sem
þessi eru orðin nokkuð algeng víða,
og er ætlað að hvetja ökumenn til að
virða hámarkshraðann. Í þéttbýlinu í
Vogum er hámarkshraði 30 km/klst,
sem ökumönnum gengur misvel að
virða, sér í lagi þegar komið er inn
í bæinn og leyfður hámarkshraði
lækkar úr 70 í 30 km/klst. Ef ekið er
umfram leyfilegan hámarkshraða
birtist rauður „fýlukarl“ á skjánum,
en sé ekið innan hámarkshraðans
birtist grænn, vingjarnlegur broskarl á
skjánum. Það er því um að gera fyrir
ökumenn að virða hámarkshraðann,
uppskera vingjarnlegan broskarl
og um leið auka öryggi gangandi
vegfarendi, ekki síst barna og
ungmenna.(Vogahraðferð
Ásgeirs
Eiríkssonar bæjarstjóra í Vogum).
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CARETTA OFF ROAD*FYRIR ÚTIVISTINA!

Notalegt svefnpláss fyrir tvo, gott geymslurými
og eldunaraðstaða. Léttur vagn sem kemst alla slóða.

*ATH! Utanvegaakstur er ólöglegur samkvæmt lögum.

Grind og hlíf

Fortjald
Gashella

Sturta

Fellanlegt borð

Barnakoja

TILBOÐSVERÐ Á FYRSTU SENDINGU - VÆNTANLEG Í APRÍL
Fullt verð kr. 2.816.560.- Forpöntunarverð kr. 2.485.000.(Innifalið: Fortjald - Webasto hitari - fellanlegt borð - þakgrind) - Síðasti forpöntunardagur: 15. mars.

SPORTÍS

M Ö R K I N 6 - 10 8 RV K - S : 5 2 0 - 10 0 0 - S P O R T I S . I S

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM
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GÓÐ AFKOMA HJÁ KÖLKU
F

ramkvæmdastjóri Kölku lagði
fram óendurskoðað rekstrar
yfir
lit ársins 2018 beint úr
bók
haldi fyrir
tækisins á síðasta
stjórnarfundi. Fram kom að afkoma
fyrirtækisins stefnir í að vera heldur
betri en árið 2017. Rekstrar
tekjur
hafa hækkað nokkuð frá fyrra ári og
eru um 651 m.kr. miðað við 623 mkr.
árið 2017, en rekstrargjöld hafa heldur
lækkað og eru um 503 m.kr. miðað við
524 mkr. árið 2017.
Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir
og fjár
magns
liði (EBITDA) er þ.a.l.
um 148 m.kr. Stjórnin lýsir ánægju
með á
ætlaða afkomu og rekstrar
niðurstöðu.

Styður réttmætar kröfur

ÞJÓNUSTAN ÞARF AÐ VERA
SEM FJÖLBREYTTUST
Á

fundi bæjar
stjórnar Reykja
nes
bæjar
19.febrúar
s.l.
bókaði Margrét Þórarins
dóttir Miðflokki.„Skýrsla vinnuhóps
vegna sam
starfs HSS og vel
ferðar
sviðs Reykjanesbæjar um samstarf/
samþættingu heimahjúkrunar og
félagslegrar heimaþjónustu í Reykja
nes
bæÉg vil byrja á því að þakka
vinnu
hópnum fyrir vel unnin störf
en skýrslan er mjög á
huga
verð og
faglega unnin. Miðflokkurinn fagnar
því að leitast er við að betrumbæta
þjónustu við aldraða en það er mjög
í anda stefnu flokksins. Þess má geta
að Miðflokkurinn á Alþingi lagði fram
breytingartillögu við fjárlög fyrir 2019
um að efla heimahjúkrun og heima
þjónustu aldraða. Því miður var til
lagan felld af ríkistjórnarflokkunum.
Með því að samþætta þessar þjónustur
þá gerum við öldruðum kleift að

búa sem lengst í eigin hús
næði.
Það er mjög jákvætt að einn aðili er
gerður á
byrgur fyrir fram
kvæmd
þessarar þjónustu sem mun sinna
bæði hjúkrun, að
hlynningu og að
stoð við heimilishald.Grundvallar
at
riði öldrunar
þjónustu er það að
gera hinum aldraða kleift að búa eins
lengi heima og unnt er. Stofnana
þjónustan er langdýrasti kosturinn og
því hagnaður þjóðfélagsins að finna
önnur úrræði eins lengi og mögulegt
er. Þrátt fyrir heilsubrest og hækkandi
aldur á að gera hinum aldraða kleift að
halda sem lengst áfram að vera hann
sjálfur þ.e.a.s. að hinn aldraði hafi
val á áhrif á þá þjónustu sem honum
er veitt. Þjónustan við hinn aldraða
þarf því að vera sem fjölbreyttust og í
sem bestu samræmi við þarfir hans og
óskir. Með því getum við búið hinum
aldraða gott ævikvöld.“

F

rjálslyndi flokkurinn styður réttmætar kröfur verkalýðshreyfingarinnar
í landinu og furðar sig á því að sjónarmið hreyfingarinnar eigi sér fáa
málsvara inn á Alþingi Íslendinga. Tíðrætt góðæri hefur í litlum mæli
skilað sér til ungs fólks, lágtekjuhópa og þeirra sem búa við afar kjör leigufélaga.
Frjálslyndi flokkurinn vill umtalsverðar breytingar á húsnæðismarkaði með
því að greiða götu óhagnaðardrifinna húsaleigufélaga og stofnun samfélagsbanka
að þýskri fyrirmynd. Höfuðpaurar Hrunsins eru komnir aftur á kreik með fé
til landsins í gegnum sérstaka vildarkjara fjárfestingarleið Seðlabankans, fé
sem þeir fluttu úr landi rétt fyrir Hrun og földu í skattaskjólum, nú tilbúnir að
fjárfesta í fjármálakerfinu.
Frjálslyndi flokkurinn vill aukið frelsi til strandveiða og að atvinnufrelsi
og tilverugrundvöllur sjávarbyggða verði viðurkenndur. Allan fisk skal setja á
fiskmarkað en einungis það tryggir; sanngjarnt uppgjör við sjómenn, eðlileg
hafnargjöld og jafna samkeppnisstöðu fiskvinnslna í landinu. Stjórnvöld hafa
stutt einokunarkerfi fyrir örfárra aðila til nýtingar á sjávarauðlindinni og þannig
staðið gegn vinnslu sjávarafurða á jafnræðisgrunni.
Frjálslyndi flokkurinn óskar Vinstri grænum til hamingju með 20 ára afmælið
og þakkar gott samstarf fyrr á árum. Jafnframt er hörmuð stjórnmálayfirlýsing
flokksins í tilefni afmælisins. Vg er flokkur, sem kennir sig við vinstri róttækni og
sósíalisma, sem virðist ánægður ástand mála, kvótakerfið og hrun sjávarbyggða
og fyrirhuguð einkavæðingaráform fjármálakerfisins og leiguliðavæðingu
hópa í samfélaginu í húsnæðismálum. Frjálslyndi flokkurinn vill umtalsverðar
breytingar á húsnæðismarkaði með því að greiða götu óhagnaðardrifinna
húsaleigufélaga og stofnun samfélagsbanka að norrænni og þýskri fyrirmynd.
Samþykkt á fundi Frjálslynda flokksins 10, febrúar 2019
Grétar Mar Jónsson starfandi leiðtogi Frjálslynda flokksins

Laus störf við Sandgerðisskóla
Sandgerðisskóli óskar eftir að ráða til starfa fjölhæft,
áhugasamt og skapandi grunnskólakennara með hæfni í
mannlegum samskiptum til starfa við skólann næsta skólaár.

Sagarblöð
í miklu
úrvali

Skólinn er heilsueflandi grunnskóli og vinnur eftir
hugmyndafræði Uppbyggingarstefnunnar. Leiðarljós
skólans eru vöxtur, virðing, vilji og vinátta og endurspeglast
þau í daglegu starfi skólans. Viðkomandi þarf að vera
tilbúinn að setja sig inn í starfshætti skólans, vinna í teymi
og með hópnum að því að mæta ólíkum einstaklingum á
faglegan, fjölbreyttan og skapandi hátt.
• Stöður á yngsta, mið- og unglingastigi eru lausar til
umsóknar.
Við hvetjum konur jafnt sem karla til að sækja um störf við
Sandgerðisskóla.
Frekari upplýsingar er að finna á heimasíðu skólans
www.sandgerdisskoli.is.

skerpingehf.is

Gul Gata

þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars 2019.
Umsóknir og ferilskrár skal senda á netfang skólastjóra:
holmfridur@sandgerdisskoli.is
Nánari upplýsingar veitir: Hólmfríður Árnadóttir, skólastjóri
holmfridur@sandgerdisskoli.is
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WENCON verndandi viðgerðarefni
- Lengir líftímann

Neyðar- eða
skammtímalausnir

Viðgerðir og
viðhald um borð

Lausnir fyrir verkstæði
eða slipp

Erum fluttir og höfum opnað á Vesturhrauni 1, Garðabæ.
Bjóðum viðskiptavini velkomna á nýja staðinn.

Vesturhrauni 1 - 210 Garðabæ
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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Opnun þriggja sýninga í Duus Safnahúsum

N

ý
lega voru þrjár nýjar
sýningar opnaðar í Duus
Safnahúsum, tvær á vegum
Listasafns Reykjanesbæjar og ein á
vegum Byggðasafns Reykjanesbæjar.
Listasafn Reykjanesbæjar opnar
sýningu á verkum Guð
jóns Ketils
sonar. Sýningin ber heitið TEIKN og
sýningarstjóri er Aðalsteinn Ingólfs
son. Í sýningar
skrá má m.a. sjá
texta eftir Sjón. Listamaðurinn og

sýningarstjórinn verða með leiðsögn
sunnudaginn 10. mars kl.15.
Við sama til
efni verður opnuð
í Bíó
sal sýning á ljós
myndum úr
safneign Listasafnsins. Sýningin ber
heitið LJÓS OG TÍMI og sýningar
stjóri er Inga Þórey Jóhannsdóttir.
Einnig opnar Byggðasafn Reykja
nesbæjar ljósmyndasýninguna FÓLK

Í KAUPSTAÐ. Á sýningunni gefur að
líta örlítið sýnishorn af ljósmyndum
í eigu Byggða
safnsins. Þema
sýningarinnar er fólk og fjöl
breytt
mannlíf í kaupstaðnum Keflavík og
nágrannbænum Njarðvík á árunum
1944 til 1994. Sýningarstjóri og ljós
myndari verða með leiðsögn sunnu
daginn 10. mars kl.14.Safnið er opið
alla daga frá 12-17 og sýningarnar
standa til 22. apríl.

Fátækt mest meðal barna
öryrkja og einstæðra foreldra
T

vö börn, annað í blárri og
svartri úlpu með drapp
leita
húfu, og barn í bleikri og
svartri úlpu með …
Börn einstæðra foreldra, öryrkja
og atvinnulausra voru mun líklegri
til að búa við fjárhagsþrengingar en
önnur börn, segir í nýrri skýrslu Vel
ferðarvaktarinnar um fátækt barna á
Íslandi 2004-2016.
Brýnustu verkefni stjórnvalda
eru að bæta lífskjör barna einstæðra
foreldra, sem oftast eru mæður, og
barna örorkulífeyrisþega. Staðan á
húsnæðismarkaði hefur veruleg áhrif
á lífs
kjör barna, sér
stak
lega barna
öryrkja og einstæðra foreldra. Þetta
eru meðal meginniðurstaðna nýrrar
skýrsluVelferðarvaktarinnar um lífs
kjör og fátækt barna á Íslandi 20042016.
Síðast í morgun var bent á það
á Alþingi að hér á landi eru yfir sex
þúsund fátæk börn. Þetta verður að
laga.

Ágæt heildarmynd en samt
alvarleg staða

Fram kemur í ágripi skýrslunnar
á vefsvæði Velferðarvaktarinnar að
heilt yfir sé staðan ágæt í íslensku
samfélagi samanborið við flest önnur
Evrópu
lönd. „Það bendir til þess
að vandinn sé ekki óyfirstíganlegur
ef grípa á til aðgerða til að draga
úr fá
tækt á meðal barna,“ segir í
skýrslunni. Samt sem áður séu alvar
leg óleyst vandamál sem þarf að taka
á. Þá kemur fram að ekkert bendi til
þess að stjórnvöld hafi lagt sérstaka

áhersla á að vernda börn á Íslandi
fyrir áhrifum kreppunnar né heldur
að það hafi verið reynt að bæta lífs
kjör barna í gegnum tæki fjölskyldu
stefnunnar þegar hagur þjóðarbúsins
fór að vænkast.
Batnandi lífs
kjör barna eftir að
kreppunni lauk skýrast einnig að
stærstu leyti af vaxandi at
vinnu
tekjum heimila þeirra eftir að upp
sveiflan hófst á ný. Aftur á móti vann
þróun fé
lags
legra greiðslna á borð
við barnabætur, fæðingarorlofs
greiðslur og húsaleigubætur á móti
batanum, segir í skýrslunni.
Í þessu sam
bandi má benda á
að kaupmáttur örorkulífeyristekna
hefur staðið í stað eða jafnvel rýrnað
undan
farinn ára
tug. Það segir sig
sjálft að þetta hefur ekki haft góð
áhrif á börn öryrkja.

Brýnast að bæta hag barna
ör y rkja og eins tæðra

Þó heildar
myndin sé ágæt eru
engu að síður óleyst vandamál. Það
brýnasta er að bæta lífs
kjör ein
stæðra foreldra og barna þeirra, en
nærri fjögur af hverjum tíu börnum
undir lágtekjumörkum eru börn ein
stæðra foreldra. Einnig þarf að huga
að börnum öryrkja. Staðan á hús
næðismarkaði hefur veruleg áhrif á
lífskjör barna, sérleg barna einstæðra
foreldra og öryrkja.
Lífskjör barna versnuðu hlutfalls
lega meira en lífskjör eftirlaunaþega
og öryrkja í kjölfar hrunsins og þrátt
fyrir að lífs
kjör barna hafi batnað

mikið eftir 2011 þá áttu börn lengra
í land árið 2016 með að ná aftur lífs
kjörum ársins 2008 en aðrir hópar.
Versnandi lífskjör barna á Íslandi í
kreppunni skýrast að mestu af því
að at
vinnu
tekjur heimila þeirra
lækkuðu.
Félagslegar greiðslur á borð við
barnabætur, fæðingarorlofsgreiðslur
og húsaleigubætur gerðu lítið til að
draga úr áfallinu og raunar jók þróun
barnabóta á vandann, ef eitthvað er,
segir í skýrslunni.

Stöndum öðrum Norður
löndum að baki

Árið 2016 stóð Ís
land hinum
Norður
löndunum að baki hvað
varðar út
gjöld til barna
bóta,
fæðingar- og for
eldra
or
lofs og til
daggæslu og raunar var Ísland ekki
í fremstu röð hvað varðar útgjöld til
barnabóta og fæðingar- og foreldra
or
lofs í víðara sam
hengi Evrópu
landa og réttindi til fæðingar- og
foreldraorlofs allnokkuð frá því sem
best gerist, segir í skýrslunni.

Þessu þarf að breyta.

Börn í viðkvæmri stöðu
Börn einstæðra foreldra, öryrkja
og atvinnulausra voru mun líklegri til
að búa við fjárhagsþrengingar - skort
á efnislegum gæðum, erfiðleika við
að endar nái saman og lágar tekjur
- en önnur börn. Hlutfall barna sem
bjó við fjárhagsþrengingar jókst líka
mun meira hjá börnum sem bjuggu á
heimilum í viðkvæmri stöðu en þeim
sem gerðu það ekki.
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NÝTT NAFN, -GÖMUL GILDI

Þ

egar sameining sveitafélaganna
Garðs og Sandgerðisbæjar
var orðin að veruleika og
sameinað sveitarfélag hlotið nafnið
Suðurnesjabær, þá þótti eðlilegt að
breyta nafni félagsins í Norræna félagið
í Suðurnesjabæ. Var tillagan borin fram
á aðalfundi félagsins í júní en endalega
afgreidd á framhaldsaðalfundi sem
haldinn var í september og kom til
framkvæmda um sl. áramót.
Engin norræn deild var í Sandgerði,
bjóðum við áhugasama íbúa þar
innilega velkomna í deildina. Það
væri það gott fyrirkomulag að stjórn
félagsins yrði frá báðum bæjarkjörnum
og viðburðir yrðu haldnir þar til
skiptis eða á báðum stöðum. Eitt er
víst að áfram verður haldið og starfað
í anda þess sem verið hefur alla tíð,
norrænt grasrótarsamstarf sem er til
fyrirmyndar í heiminum.
Kaffiboð á konudaginn
Norræna félagið í Suðurnesjabæ
hefur staðið fyrir ýmsum viðburðum
í gegnum árin. Þeir hafa verið
misjafnlega vel sóttir og getur margt
valdið því. Fyrsta verkefnið eftir að
deildin fékk nýtt nafn var að bjóða
bæjarbúum Suðurnesjabæjar í kaffi
á konudaginn. Stjórnin ákvað að láta
á það reyna og sjá hvort einhverjir
mættu. Stjórnarkonur komu klyfjaðar

vöffludeigi og skúffuköku og hófu
undirbúning veislunnar. Þér renndu
blint í sjóinn, engin leið var vitað hve
margir mættu þó vel hefði verið auglýst.
Segja má að mæting hafi farið fram
úr björtustu vonum en rúmlega fjörutíu
manns, fullorðnir og börn komu og
gerðu sér gott af veitingunum, rjúkandi
vöfflum og skúffuköku með rjóma. Í
tvígang þurfti að senda í búðina, sem
betur fer er hún handan götunnar og
sækja meiri rjóma og fleira.
Ekki var hægt að sjá annað en að allir
væru ánægðir, notalegt andrúmsloft og
mikið spjallað. Það var skemmtilegt að
tveir nýir félagar gengu í deildina, eru
þeir boðnir velkomnir. Haft var á orði
að kaffiboð á konudaginn ætti að vera
hefð hjá félaginu.
Framundan hjá félaginu
Framundan eru ýmsir viðburðir
hjá Norræna félaginu í Suðurnesjabæ.
Fyrstan ber að nefna sameiginlega
vorhátíð Suðurnesjadeilda. Deildirnar
hafa skipst á að halda þessa hátíð
sem nú verður í Auðarstofu í Garði,
föstudaginn 22. mars kl. 20:00 í
Auðarstofu. Á Degi Norðurlandanna,
þann 23. mars verður gefið út fréttabréf
í rafrænu formi í fyrsta sinn. Vorferð
verður farin þann 18. maí og mun
leiðin liggja út í Viðey í þetta sinn.
Aðalfundur félagsins verður svo
haldinn þann 14. júní. Vonast er til að
sem flestir mæti, gamlir félagar og nýir.
Rétt er að geta þess einnig að að hópar
frá vinabæjum í Noregi og Svíþjóð
verða hér á flakkinu í sumar.
Erna M. Sveinbjarnardóttir,
formaður

Eitthvað fyrir alla hjá Fish
house í Grindavík

V

ið Hafnargöuna í Grindavík
er flottur veitingastaður,sem
heitir
Fish
house.
Suðurnesjablaðið mætti í heimsókn
á dögunum og spjallaði við eiganda
staðarins Kára Guðmundsson.
Kári sagði að staðurinn væri 30 ára
nú í mars . Reyndar ekki undir sama
nafni og nú. Kári sagðist hafa rekið
staðinn í um 3 ár. Þriggja ára afmælið

væri í júní n.k.
Það vakti athygli mína hvað
staðurinn býður upp á fjölbreyttan
matseðill á hagstæðu verði. Vinsælistu
rétturinn frá upphafi er fish and chips.
Erlendir ferðamenn sækja staðinn
mikið og er sjáanleg aukning ár frá
ári. Kári sagði að framundan væri að
stækka staðinn. Hann ætlar að byggja
efri hæð og þar verður flottur salur og

svalir með frábæru útsýni yfir hafið.
Á Fish house er eitt kvöld í viku
barstemning og oft eru haldnir
tónleikar.
Fish house er staður sem virkikega
er vert að heimsækja og þar finna allir
eitthvað við sitt hæfi á matseðlinum.

Álagningarhlutfall
fasteignaskatta lækkað
í Grindavík

S

uðurnesjablaðið bað Fannar
Jónsson bæjarstjóra í Grindavík
að svara nokkrum spurningum

- Hvernig er íbúaþróunin í
Grindav ík ?

Í ársbyrjun 2015 náði íbúafjöldinn
í Grinda
vík tölunni 3000. Síðan þá
hefur fjölgað jafnt og þétt í bæjarfé
laginu og um þessar mundir hyllir
undir töluna 3500. Miðað við allan
þann fjölda íbúða sem er í byggingu
og fyrirhugað er að byggja þá stefnir
á
fram í um
tals
verða fjölgun íbúa
næstu árin.

- Er hámarks útsvar í Grinda
vík?

Útsvarshlutfall fyrir 2019 verður
13,99%, sem er sama hlut
fall og
undanfarin ár og er talsvert lægra en
hámarksútsvar.

- Notið þið að fullu heimildir
til álagningar fasteigna
gjalda?

Grindavíkurbær hefur ekki fullnýtt
álagningarheimildir fasteignaskatts
undanfarin ár. Miklar hækkanir voru
á fasteignamati húsnæðis milli áranna
2017 og 2018 og að óbreyttu hefðu
fasteignaskattar hækkað umtalsvert
miðað við sömu álagningarhlutföll.
Við gerð fjárhagsáætlunar vegna 2019
sam
þykkti bæjar
stjórn að greiðslu
byrði fasteignaskatta af íbúðarhús
næði og atvinnuhúsnæði yrði svipuð
og 2018 og því var álagningarhlutfall
fyrir íbúðarhúsnæði lækkað úr 0,39%
í 0,315% og fyrir at
vinnu
hús
næði
lækkað úr 1,62% í 1,45%.

- Hvernig er staða ferða
þjónustunnar í Grindav ík?

Ferða
þjónustan í Grinda
vík er
mjög öflug og hefur vaxið hratt

undanfarin ár. Við búum svo vel að
hafa Bláa Lónin hjá okkur og ekki er
ofmælt að segja að staðurinn sé flagg
skip íslenskra ferðamannastaða. En
það eru fjölmörg önnur fyrirtæki sem
bjóða fram þjónustu sína og það er
enginn svikinn af því að sækja okkur
heim hvenær sem er ársins. Grinda
víkurbær rekur glæsilegt tjaldsvæði í
bæjarjaðrinum sem margir telja eitt
það besta á landinu.

- Hverjar verða helstu fram
kvæmdir sveitarfélagsins í ár?

Stærsta framkvæmd Grindavíkur
bæjar á árinu er bygging nýs og glæsi
legs íþróttahúss. Jafnframt er áformað
að hefjast handa við byggingu á nýjum
inngangi og þjónusturými sem tengist
stúku knattspyrnuvallarins og íþrótta
húsinu Hópinu. Gert er ráð fyrir að
byggð verði myndar
leg og góð fé
lagsaðstaða fyrir eldri borgara þó að
meginþungi framkvæmdanna verði á
næsta ári. Þá má þess geta að starfandi
eru tveir verkefnahópar sem vinna að
undirbúningi og tillögugerð varðandi
stækkun á Hópsskóla annars vegar og
nýs leikskóla hins vegar, en megin
þungi fram
kvæmda verður 20202021. Ljúka á umfangsmiklum endur
bótum á hafnarmannvirkjum á þessu
ári og að lokum má nefna verulegar
fjárfestingar vegna nýrra gatna.

Þróun og viðhald hátækni
vinnuþjarka og fiskvinnsluvéla,
framtíðarstarf í Sandgerði
Samherji fiskeldi auglýsir eftir rafvirkja, vélfræðingi eða einstaklingi með sambærilega menntun og/eða
reynslu til starfa í nýrri vinnslu félagsins í Sandgerði. Okkur vantar einstakling í liðið til að framleiða
vörur af bestu gæðum í fullkomnustu tækjum sem völ er á.
Viðkomandi þarf að hafa:
• Metnað fyrir framleiðslu hágæða matvæla
• Getu til að starfa sjálfstætt og frumkvæði til að vinna
að fyrirbyggandi viðhaldi
• Þekking á iðnstýringum
• Vera jákvæður og tilbúin að takast á við nýjungar í tækni

• Starfið felst í eftirliti, þróun, umhirðu og viðhaldi véla og tækja í nýrri
og fullkominni fiskvinnslu félagsins sem var opnuð í febrúar 2018
• Menntun á sviði rafvirkjunar, rafeindavirkjunar eða vélvirkjunar er kostur
• Góð tölvukunnátta er skilyrði
• Enskukunnátta er skilyrði

Nánari upplýsingar veitir Jón Kjartan Jónsson, framkvæmdastjóri í síma 560 9000.
Vinsamlega skilið skriflegum umsóknum til Önnu Maríu Kristinsdóttur, Starfsmannastjóra Samherja hf Glerárgötu 30, 600 Akureyri eða með tölvupósti á
netfangið anna@samherji.is

Samherji er eitt öflugasta sjávarútvegsfyrirtæki Evrópu, með
fjölbreytta starfsemi víðsvegar um heim. Samherji hefur á að
skipa hæfu og framtakssömu starfsfólki og stjórnendum,
öflugum skipaflota, miklum aflaheimildum og fullkomnum
fiskvinnslum í landi.

Samherji fiskeldi er dótturfyrirtæki Samherja og er fiskeldisfyrirtæki sem rekur sex eldisstöðvar, tvær á
Suðurnesjum, tvær í Ölfusi og tvær í Öxarfirði. Samherji fiskeldi er sérhæft í landeldi á laxi og bleikju og
rekur eina fullkomnustu fiskvinnslu landsins sem er sérhæfð til vinnslu á bleikju. Vinnslan var opnuð í
febrúar 2018 og er í Sandgerði. Félagið er stærsti bleikjuframleiðandi í heimi og selur afurðir sínar ferskar
og frosnar til kröfuhörðustu stórmarkaða og veitingahúsa víða um heim. Gæði og áreiðanleiki eldisferils
Samherja fiskeldis er vottaður af óháðum aðila.
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MAGN ÚRGANGS MUN AUKAST
TALSVERT Á NÆSTU ÁRUM
upp á að blanda alls ekki almennu
sorpi með flokkaða efninu.

2. Hvernig hefur þróunin
verið í magni sem berst til
Kölku?

Við höfum mest mælt flokkað efni
um 24% af heildar innvigtuðu magni
úr
gangsins. Sam
kvæmt nýjustu at
hugunum er þetta hlutfall þó eitthvað
lægra. Samkvæmt okkar upplýsingum
hefur samskonar flokkunarkerfi verið
notað í nokkrum sveitar
fé
lögum á
landinu og þar sem komin er góð
reynsla er hlut
fall á flokkuðum úr
gangi um og yfir 30% af heildarmagni.

3. Hvaða kostir eru við það
að Kalka og SORPA sam
einist?

S

uðurnesjablaðið
bað
Jón
Norðfjörð framkvæmdastjóra
Kölku að svara nokkrum
spurningum.

1. Hvernig gengur íbúum að
f lokka sorpið?

Flokkun á heimilissorpi sem
hófst um miðjan septem
ber síðast
liðinn fór nokkuð vel á stað og al
mennt hafa í
búar á Suður
nesjum
tekið þessari breytingu frekar vel.
Í upphafi var verkefnið kynnt með
bæklingi á þremur tungumálum, ís
lensku, ensku og pólsku sem sendur
var til allra heimila á svæðinu. Ný
lega var annar bæklingur sendur út,
einnig á þremur tungumálum og fólk
hvatt til að lesa vel meðfylgjandi leið
beiningar. Eitthvað hefur borið á því
að almennu sorpi hafi verið blandað
með flokkuðu efni, en ef það er gert
þá skemmir það flokkaða efnið. Þetta
hefur eitthvað lagast, en sumstaðar
þarf fólk að taka sig á og passa betur

Hugmyndir um sameiningu þessara
fyrir
tækja hafa komið til tals öðru
hvoru síðast liðin 10 ár. Þær viðræður
sem nú hafa staðið yfir hófust á miðju
ári 2016 og hafa niðurstöður nú verið
sendar til sveitarfélaganna sem munu
ákvarða um framhald málsins.
Til margra ára hefur sú lagaskylda
hvílt á sveitarfélögum að annast með
höndlun úrgangs til förgunar og/eða
endurvinnslu. Bætt umhverfisvitund
og skilningur á nauðsyn þess að hafa
þennan mála
flokk í sem bestu lagi,
hefur haft í för með sér mjög auknar
kröfur. Með auknum og flóknari
kröfum sem stjórn
völd setja hefur
kostnaður aukist um
tals
vert. Þessi
þróun hefur leitt af sér aukið samstarf
sorp
sam
laga og þannig hafa stjórn
endur áttað sig betur á því að enn meiri
hag
ræðing gæti verið fólgin í sam
einingu fyrirtækjanna.
Með við
ræðum um sam
einingu
Kölku og SORPU hefur mark
miðið
verið að reyna að leiða í ljós hvort það
geti verið besta leiðin til að ná hámarks
hagkvæmni í framtíðarskipan úrgangs

með
höndlunar fyrir Suður
nesin og
höfuð
borgar
svæðið og þannig verði
jafnframt best tryggð öll umhverfisleg
áhrif. Gert er ráð fyrir að magn úrgangs
muni aukast talsvert á næstu árum eins
og þróunin hefur verið síðustu misseri
og ár.
Í viðræðum fyrirtækjanna hefur
verið horft til langrar framtíðar og
komið fram að á
batinn af því að
sam
eina fé
lögin gæti verið marg
þættur. Gera má ráð fyrir því að
sameinað félag nýti betur möguleika
sem felast í því að hafa á einni hendi
stjórn á öllum úr
ræðum til sorp
eyðingar. Með því móti má ná meiri
hagræðingu og bæta nýtingu úrræða
til endurvinnslu, endurnýtingar,
urðunar og brennslu. Sameinað fé
lag getur mögulega einnig náð betri
árangri í fræðslu til almennings um
meðferð úrgangs. Gert er ráð fyrir
að fjárhagslegur ávinningur geti
verið umtalsverður við sameiningu
Kölku og SORPU og muni einstaka
kostnaðar
liðir lækka og til lengri
tíma muni sparast talsvert fjármagn.
Þá er gert ráð fyrir að skuldir Kölku
verði endurfjármagnaðar og við það
hljótist betri vaxtakjör en skuldirnar
bera nú.
Fullyrða má að fjárfestingargeta
sameinaðs fyrirtækis sé umtalsvert
meiri en vera mundi án sameiningar
og mundi tryggja hagkvæmari upp
byggingu til framtíðar svo sem vegna
byggingar sorpbrennslu o.fl.
Úrgangur er málefni allra og því
nauð
syn
legt að aðilar sem sinna
úr
gangs
málum á vegum sveitar
fé
laganna og sinna þar með laga
skyldu, sameinist um lausnir eins og
kostur er. Þannig verði hámarks hag
kvæmni náð um leið og sem minnst
umhverfisleg áhrif úrgangsmeð
höndlunar verða betur tryggð.

Hitaveitu &
gasskápar

Segja H-listann ráðast
opinberlega gegn
einstökum starfsmönnum

M

eirihluti
D
og
J
lista
í
bæjarstjórn
Suðurnesjabæjar bókaði á
fundi sínum. „ Á 16. fundi bæjarráðs
var til afgreiðslu tillaga um viðauka
vegna viðbótar stöðugildis við
Sandgerðishöfn. Í greinagerð sem
fylgdi tillögunni kom fram að
höfnin hafi verið undirmönnuð og
því nauðsynlegt að fjölga um einn
starfsmann til að minnka álag á 11.
fundur Bæjarstjórnar 07.02.2019
80 starfsmenn og setja upp eðlilegt
vaktaplan til að geta veitt þá góðu
þjónustu sem við viljum að höfnin sé
þekkt fyrir. Með ráðningunni sparast
m.a. kostnaður vegna starfsmanns
við afleysingar o.fl. Þá skapast
aukið svigrúm fyrir hafnarstjóra að
vinna að sínum verkefnum, m.a. að
markaðssetja höfnina og afla henni
aukinna viðskipta eins og til stóð við
ráðningu hafnarstjóra. Mikilvægt
er að auka tekjur hafnarinnar og til
þess að svo megi vera er nauðsynlegt
að skapa svigrúm til þess. Í bókun
H-lista við málið á 16. fundi

bæjarráðs er fullyrt að starfsmaður
sveitarfélagsins sé ekki að sinna
daglegum störfum sínum. Það er
almennt algerlega óviðunandi að
bæjarfulltrúi fari með þessum hætti
gegn starfsmanni sveitarfélagins. Hafi
bæjarfulltrúar athugasemdir um störf
einstaka starfsmanna sveitarfélagsins
má koma því á framfæri við
bæjarstjóra. Bæjarfulltrúar D- og
J-lista harma að H-listinn velji
þann kost að ráðast opinberlega
gegn einstökum starfsmönnum
sveitarfélagsins með þeim hætti sem
gert er með framangreindri bókun á
fundi bæjarráðs. Hlé var gert á fundi
að ósk H-lista.

H-listinn ítrekar afstöðu sína

Bókun H-lista H-listi ítrekar
að Hafnarsjóður einfaldlega ráði
ekki við að greiða fjögur stöðugildi.
Það er okkar mat að þrjú stöðugildi
sé nægilegt til að tryggja og veita
þá þjónustu sem við viljum að
Sandgerðishöfn veiti notendum
sínum.

TRYGGINGAR OG
ENDURSKOÐUN HJÁ KÖLKU

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

Á

fundi stjórnar Kölku var
bókað.“Tilboðin
sem
bárust í endurskoðun og
tryggingar fyrir fyrirtækið hafa nú
verið yfirfarin og niðurstöður liggja
fyrir. PriceWaterhouseCoopers ehf.
voru með hagstæðasta tilboðið í
endurskoðunina kr. 1.935.000 og taka
við verkefninu frá og með 1. janúar
2019.
Endurskoðunarfyrirtækið
Deloitte ehf. hefur annast endurskoðun
fyrir Kölku undanfarin ár og er Önnu

Birgittu Geirfinnsdóttur og öðru
starfsfólki félagsins færðar bestu
þakkir fyrir gott samstarf. Það var svo
Vátryggingafélagi Íslands ehf. sem
var með hagstæðasta gilda tilboðið
í tryggingarnar kr. 3.989.174, en
félagið hefur annast tryggingarmálin
fyrir Kölku undanfarin ár. Öll
tilboð voru yfirfarin og metin hjá
Ríkiskaupum. Búið er að ræða við
framangreinda aðila og ganga frá
samkomulagi við þá“.
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ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Friðhelgin rofin
Út er komin hjá Veröld spennusagan
Þar sem ekkert ógnar þér eftir Simone
van der Vlugt
Eyrarrósarinnar flutti ávarp og afhenti
viðurkenninguna. Verðlaunin sem
List í ljósi hlýtur er fjárstyrkur; tvær
milljónir króna, auk verðlaunagrips
sem hannaður er af Friðriki Steini
Friðrikssyni vöruhönnuði.
Að auki hlutu leiklistar- og
listahátíðin Act Alone á Suðureyri og
stuttmyndahátíðin Northern Wave /
Norðanáttin í Snæfellsbæ formlega
tilnefningu til Eyrarrósarinnar og 500
þúsund krónu verðlaunafé hvort.

Stefnumótun
í aðstöðu- og
uppbyggingu
íþróttamannvirkja og svæða

Í

þrótta
og
tómstundaráð
Reykjanesbæjar bókaði á fundi
sínum.“Mikilvægt er í stækkandi
sveitarfélagi að hugað sé að góðri
aðstöðu og þ.a.l. er mikilvægt að
við vitum hvert stefna eigi þegar að
svigrúm myndast til að fara í stærri
framkvæmdir.
Íþróttaog
tómstundaráð
er sammála að ráðast verður í
heildarstefnumótun í aðstöðu og
uppbyggingu á íþróttamannvirkjum
Reykjanesbæjar,
með
íþróttafélögunum.
Heildarúttekt verði gerð á
mannvirkjum
aðildarfélaganna,
þarfagreining
á
framkvæmdum
og síðar kostnaðaráætlun ásamt
tímasettri aðgerðaráætlun.
Íþrótta- og tómstundafulltrúa falið
að vinna áfram að málinu“.

F

rú Eliza Reid forsetafrú veitti
List í ljósi frá Seyðisfirði
Eyrarrósina
2019
við
hátíðlega viðhöfn í Garði nú síðdegis.
Viðurkenningin er veitt árlega
fyrir afburða menningarverkefni
utan
höfuðborgarsvæðisins.
Frá
upphafi hafa Listahátíð í Reykjavík,
Byggðastofnun og Air Iceland Connect
staðið saman að verðlaununum en þau
voru nú veitt í fimmtánda sinn.
Sú
hefð
hefur
skapast
á
undanförnum
árum
að
verðlaunaafhendingin fari fram í
sveitarfélagi verðlaunahafa síðasta
árs. Að þessu sinni fór afhendingin
fram í Garði, Suðurnesjabæ, en
myndlistartvíæringurinn
Ferskir
vindar frá Garði hreppti Eyrarrósina
2018.
Frú
Eliza
Reid
verndari

Úr umsögn valnefndar um List í
ljósi, Eyrarrósarhafann 2019:
„Hátíðinni, sem fer nú fram í fjórða
sinn, hefur vaxið ásmegin ár frá ári og
laðar nú að sér breiðan hóp listafólks
og gesta til þátttöku í metnaðarfullri og
fjölbreyttri dagskrá.“
...
„Sérstök ljósalistahátíð er nýnæmi í
íslensku menningarlandslagi og er List
í ljósi þegar farin að hafa áhrif langt
út fyrir Seyðisfjörð, til að mynda með
áhugaverðu samstarfi við Vetrarhátíð
í Reykjavík. Það er einstaklega
ánægjulegt að sjá listaverkefni á
landsbyggðinni taka leiðandi hlutverk
á landsvísu á sínu sviði. “
Þær Celia Harrison og Sesselja
Jónasardóttir
stofnendur
og
stjórnendur List í ljósi veittu
viðurkenningunni viðtöku.

List í ljósi á Seyðisfirði
handhafi Eyrarrósarinnar 2019

F

rú Eliza Reid forsetafrú veitti
List í ljósi frá Seyðisfirði
Eyrarrósina
2019
við
hátíðlega viðhöfn í Garði nú síðdegis.
Viðurkenningin er veitt árlega
fyrir afburða menningarverkefni
utan
höfuðborgarsvæðisins.
Frá
upphafi hafa Listahátíð í Reykjavík,
Byggðastofnun og Air Iceland Connect
staðið saman að verðlaununum en þau
voru nú veitt í fimmtánda sinn.
Sú
hefð
hefur
skapast
á
undanförnum
árum
að
verðlaunaafhendingin fari fram í
sveitarfélagi verðlaunahafa síðasta
árs. Að þessu sinni fór afhendingin
fram í Garði, Suðurnesjabæ, en
myndlistartvíæringurinn
Ferskir
vindar frá Garði hreppti Eyrarrósina
2018.
Frú
Eliza
Reid
verndari
Eyrarrósarinnar flutti ávarp og afhenti
viðurkenninguna. Verðlaunin sem
List í ljósi hlýtur er fjárstyrkur; tvær
milljónir króna, auk verðlaunagrips
sem hannaður er af Friðriki Steini
Friðrikssyni vöruhönnuði.

Að auki hlutu leiklistar- og
listahátíðin Act Alone á Suðureyri og
stuttmyndahátíðin Northern Wave /
Norðanáttin í Snæfellsbæ formlega
tilnefningu til Eyrarrósarinnar og 500
þúsund krónu verðlaunafé hvort.
Úr umsögn valnefndar um List í
ljósi, Eyrarrósarhafann 2019:
„Hátíðinni, sem fer nú fram í fjórða
sinn, hefur vaxið ásmegin ár frá ári og
laðar nú að sér breiðan hóp listafólks
og gesta til þátttöku í metnaðarfullri og
fjölbreyttri dagskrá.“
„Sérstök ljósalistahátíð er nýnæmi í
íslensku menningarlandslagi og er List
í ljósi þegar farin að hafa áhrif langt
út fyrir Seyðisfjörð, til að mynda með
áhugaverðu samstarfi við Vetrarhátíð
í Reykjavík. Það er einstaklega
ánægjulegt að sjá listaverkefni á
landsbyggðinni taka leiðandi hlutverk
á landsvísu á sínu sviði. “
Þær Celia Harrison og Sesselja
Jónasardóttir
stofnendur
og
stjórnendur List í ljósi veittu
viðurkenningunni viðtöku.
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Ekkert um okkur án okkar

Á myndinni eru, talið frá vinstri, Sigurður Hannesson, framkvæmdastjóri SI,
Jóhannes Felixson, formaður Landssambands bakarameistara, Lilja Alfreðsdóttir,
mennta- og menningarmálaráðherra, Sigurður Már Guðjónsson, bakarameistari og
eigandi Bernhöftsbakarís, og Gunnar Örn Gunnarsson hjá Ölgerðinni.

S

tjórn Öryrkjabandalag Íslands
samþykkti eftirfarandi ályktun
um búsetuskerðingar TR:
Stjórnvöld hafa viðurkennt að stór
hópur örorkulífeyrisþega, yfir þúsund
manns, hafi verið hlunnfarinn um
yfir hálfan milljarð króna árlega, með
ólöglegum útreikningi búsetuhlutfalls.
Þetta byggir á áliti Umboðsmanns
Alþingis sem birti álit um málið í
júní 2018 og eins og áður segir hafa
stjórnvöld nú loks viðurkennt brotin.
Enn hefur samt sem áður ekkert gerst
og hinar ólögmætu skerðingar eru
enn framkvæmdar. Ljóst er að þessi
framkvæmd TR á búsetuskerðingum
hefur staðið í a.m.k. áratug. Það þýðir

að sá hópur örorkulífeyrisþega, sem
verður fyrir skerðingum vegna fyrri
búsetu í aðildarríkjum EES, hefur
orðið af um fimm milljörðum króna
auk vaxta á þessu tímabili.
Stjórn Öryrkjabandalags Íslands
krefst þess að stjórnvöld stöðvi strax
hina ólögmætu skerðingu og greiði
örorkulífeyrir miðað við réttan
útreikning búsetuhlutfalls frá og með
1. mars næstkomandi.
Stjórn
Tryggingastofnunar
ríkisins skuldar því fólki sem lent
hefur í þessum skerðingum opinbera
afsökunarbeiðni. Skaðinn verður
aldrei bættur að fullu en fyrsta
skrefið er að greiða til baka hverja

krónu sem tekin hefur verið af
örorkulífeyrisþegum.
Stjórn ÖBÍ gerir kröfu um
að
TR
greiði
búsetuskertum
örorkulífeyrisþegum hinar ólögmætu
skerðingar tíu ár aftur í tímann. Ekki
er hægt að réttlæta það að stjórnvöld
valdi örorkulífeyrisþegum tjóni í
tíu ár en greiði svo einungis tæplega
helming þess tjóns til baka.
Vandræðagangur
stjórnvalda
í þessu máli er með ólíkindum.
Tryggingastofnun og ráðuneytin vísa
hvert á annað og halda þannig áfram
þeim ljóta leik að skerða réttindi fólks
í andstöðu við lög.
Ekkert um okkur án okkar!

Mennta- og menningarmálaráðherra fær fyrstu Köku ársins

M

ennta- og menningarmálaráðherra,
Lilja
Alfreðsdóttir, tók á móti
fyrstu Köku ársins í mennta- og
menningarmálaráðuneytinu .
Landssamband
bakarameistara
efndi nýlega til árlegrar keppni um
Köku ársins. Keppnin fer þannig
fram að keppendur skila inn
tilbúnum kökum sem dómarar meta
og velja úr þá sem þykir sameina
þá kosti að vera bragðgóð, falleg og
líkleg til að falla sem flestum í geð
og hlýtur hún titilinn Kaka ársins.

Keppnin var haldin í samstarfi við
Ölgerðina og voru gerðar kröfur um
að kakan innihéldi bitter marsipan
og appelsínutröffel frá Odense.
Sigurkakan
hlýtur
nafnbótina
„Kaka ársins 2019“ og er höfundur
hennar Sigurður Már Guðjónsson,
bakarameistari
og
eigandi
Bernhöftsbakarís.
Sala á kökunni hefst í bakaríum
félagsmanna
Landssambands
bakarameistara
um
allt
land
miðvikudaginn 20. febrúar og verður
til sölu það sem eftir er ársins.

DEILISKIPULAG Í
GRÆNUBORG

Á

sgeir Eiríksson bæjarstjóri í
Vogum skrifar í Vogahraðferð
„ Síðla árs 2017 urðu
eigendaskipti á því landsvæði sem
kennt hefur verið við Grænuborg,
svæði sem er rétt norðan við
íþróttasvæðið og Norður-Voga. Þar
var á sínum tíma hafist handa við
undirbúning gatnagerðar, þar sem rísa
átti myndarleg íbúðabyggð. Þau áform
fóru í biðstöðu, og síðan þá hefur
svæðið staðið óbreytt. Nýir eigendur
hafa í hyggju að ráðast í myndarlega
uppbyggingu á þessu svæði á næstu
10 árum. Á síðasta ári var ráðist í

breytingu á gildandi deiliskipulagi
fyrir svæðið. Tillagan fór því næst í
hefðbundið umsagnarferli. Að loknu
umsagnarferlinu og að teknu tilliti til
ýmissa athugasemda sem fram komu
var endurskoðuð deiliskipulagstillaga
síðan samþykkt og í kjölfarið staðfest
af Skipulagsstofnun. Deiliskipulagið
hefur nú verið birt í Stjórnartíðindum
og þar með öðlast gildi. Það hillir
því undir að framkvæmdir á
Grænuborgarsvæðinu hefjist að nýju
eftir langt hlé. Á vefsíðunni www.
graenabyggd.is má sjá upplýsingar um
uppbyggingaverkefnið“.
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Walk-in N
Öryggi og vellíðan

Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 - 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

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

3. tölublað 3. árgangu

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Nútíma njósnir

H

ér áður fyrr var það þekkt
í kommúnistaríkjunum í
austurblokkinni að ein helsta
atvinnugreinin var að ráðamenn létu
njósna um allan almenning. Fylgst var
vel með og miklar skýrslur skrifaðar.
Íbúar voru hvattir til að segja frá ef
það vissi eitthvað um nágranna sinn.
Þetta hefur breyst á síðustu árum.
En nú er fylgst með okkur á annan
hátt. Ég fór einn daginn að skoða skó
á facebook. Síðan hef ég fengið sendar
auglýsingar um skó mörgum sinnum í
viku. Einn daginn kom svo. Ertu enn
að hugsa þig um?
Vinkona konu minnar hringdi í
hana. Í spjallinu kom fram að það
væri flott að fara á Heilsuhælið í
Hveragerði. Daginn eftir fékk konan
mín auglýsingu á facebook frá
Heilsuhælinu.
Já þetta eru nútíma njósnir.

www.bygg.is

FYRIR OKKUR

VILTU AUGLÝSA Í SUÐURNESJABLAÐINU?
Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

