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5. tölublað 3. árgangur

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

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

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

Glæsileg Listahátíð barna

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

L

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri

istahátíð barna í Reykjanesbæ var haldin hátíðleg í
14 sinn nú í byrjun maí. Afrakstur af vinnu nemenda
skólanna mátti sjá Duus Safnahúsum,ótrúlega fjölbreytt
og skemmtileg sýning.

Afmælisbarnið á
réttri leið? Bls. 2

Bæjarstjórn vill
vínbúð. Bls 10

Út að leika.
Bls. 12

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta
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jálfstæðisflokkurinn
fagnar
því
laugardaginn
25.maí 2019 að liðin eru 90 ár frá stofnun flokksins.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur öll þessi ár verið leiðandi
afl í íslenskum stjórnmálum. Oftast hefur flokkurinn átt sæti í
ríkisstjórn á þessum árum. Sjálfstæðisflokkurinn hafði lengi vel
yfirburðarstöðu hvað varðar fylgi í kosningum. Flokkurinn var
yfirleitt með 30 til 40% fylgi.
Þannig höfðaði hin frjálslynda stefna mjög vel og það var ótrúlegt hvernig hægt
var að halda saman svo mikilli fjöldahreyfingu,sem að sjálfsögðu lagði mismunandi
áherslu á menn og málefni.
Nú er öldin önnur. Sjálfstæðisflokkurinn mælist nú yfirleitt með rétt rúm 20% í
fylgi,kannski aðeins meira eða aðeins minna.
Það er breytt landslag og margir nýir flokkar komið til. Sjálfstæðisflokkurinn lagði
ávallt áherslu á að Það væri óeining og klofningur í herbúðum vinstri manna,en það
væri ekki til staðar í Sjálfstæðisflokknum. Þar leystu menn málin með skoðanaskiptum
og kæmust að samkomulagi. Þessu er ekki til að heilsa í dag.Ef til vill hefur forystan
gleymt að hlusta nógu vel á grasrótina og menn gætu litið misjafnlega á málin.
Viðreisn er klofningsframboð úr Sjálftæðisflokknum. Eins máls flokkur,sem
leggur höfuðáherslu á að ganga í ESB. Fyrrverandi formaður og varaformaður
Sjálfstæðisflokksins fara þar fremst í flokki í gagnrýni á sinn gamla flokk. Nú dettur
ekki nokkrum manni í hug að ganga í ESB. Það er því slæmt að þau skuli ganga fram
með þessum hætti því flestir Viðreisnarmenn eru í rauninni Sjálfstæðismenn.
Annað stjórnmálaaflæ,Miðflokkurinn gerir harða hríð að hægri sinnuðum
Sjálfstæðismönnum. Miðflokkurinn er afturhalds karlrembuflokkur,sem rekur
hræðsluáróður og heldur því fram að hættulegt sé að eiga nokkur samskipti við erlend
ríki. Nýjasta dæmið er öfga hræðsluáróður vegna þriðja orkupakkans.Því miður getur
svona flokkur náð einhverju af fylgi Sjálfstæðisflokksins,kynni menn sér ekki málin
og taki þátt í hrópum Miðflokksmanna.

Hvers vegna er flokkurinn ekki með 40% fylgi?
Það er merkilegt hvað Sjálfstæðisflokkurinn hefur tapað miklu fylgi meðal ungs
fólks. Stefna Sjálfstæðisflokksins um frelsi einstaklingsins, lága skatta og að ríkið
eigi sem minnst að vera í rekstri eru virkilega þær skoðanir sem unga fólkið hefur.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur nú tekið upp mjög jákvæða stefnu í umhverfismálum og
algjörlega sagt skilið við stóriðjustefnuna.Sjálfstæðisflokkurinn á alla möguleika á að
ná aftur hljómgrunni meðal yngstu kjósendanna.
Ætli Sjálfstæðisflokkurinn sér að halda fylgi meðal eldri borgara landsins þarf
hann að breyta um stefnu og sjá til þess að lífeyrisþegar fái sömu launahækkanir
og aðrir þegnar landsins.Flokkurinn þarf að taka kerfi Tryggingastofnunar til
endurskoðunar,þannig að fólki sé ekki refsað fyrir að afla sér tekna,hvort sem það eru
atvinnurtekjur,lífeyrissjóðstekjur eða fjármagnstekjur.
Vonandi tekst Sjálfstæðisflokknum að ná sínum fyrra styrk á næstu árum.Það
væri ekki gott fyrir þjóðina verði Miðflokkurinn og Píratar ráðandi afl í íslenskum
stjórnmálum. 				Siguður Jónsson,ritstjóri

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

Framkvæmdir
í sumar S

uðurnesjablaðið leitaði til sveitarfélaganna til
að fá upplýsingar um helstu framkvæmdir á
þeirra vegum í sumar.

Margar framkvæmdir í Vogum

S

veitarfélagið Vogar verður með
eftirfarandi framkvæmdir árið
2019. Bygging þjónustu
mið
stöðvar sveitarfélagsins. Um er að ræða
nýja þjónustumiðstöð sem mun hýsa
starfsemi umhverfisdeildar, auk þess
sem gert verður ráð fyrir aðstöðu fyrir
slökkvibíl. Framkvæmdir hófust í lok
2018, og verkinu lýkur í árslok 2019.Endur
nýjun frá
veitu: Byggð verður

dælustöð og lögð þrýstilögn milli út
rásastofna.- Tjaldsvæði sveitarfélagsins:
Fráveita og vatnsveita verður lögð inn á
svæðið, komið verður fyrir þjónustu
húsi með salernum og sturtum.
Rekstraraðili tjaldsvæðisins stendur að
auki fyrir uppsetningu lítilla svefnhýsa
til útleigu, sem munu tengjast vatni,
raf
magni og frá
veitu. - Endur
nýjun
Kirkju
gerðis: Lagnir verða endur

nýjaðar í norður
hluta Kirkju
gerðis,
auk þess sem yfirborð verður endur
nýjað sem og lögð verður ný gangstétt.Stapavegur: Yfirborð götunnar verður
endurnýjað og gatan þrengd lítillega.Göngu- og hjól
reiða
stígur: Lagður
verður göngu- og hjól
reiða
stígur frá
Vogum að Brunna
staða
hverfi, með
fram Vatnsleysustrandarvegi segir Ás
geir Eiríksson bæjarstjóri í Vogum

Helstu verkframkvæmdir Reykjanesbæjar í
sumar ( og sem eftir lifir árs) eru

S

tapaskóli: Stærsta verkefni sem
Reykjanesbær hefur ráðist í en
þar er um að ræða í fullbyggðu
mannvirki 500 barna grunnskóla og
120 barna leikskóla sambyggt. Fyrsti
áfangi verður tekin í notkun haustið
2020. Aðalverktaki Eykt
Öspin : Stækkun á Öspinni
(skólaúrræði fyrir fatlaða einstaklinga)
við Brekkustíg en þar er verið að
stækka núverandi húsnæði um 40 % og
mun þá í heild geta verið 25 nemendur
þar. Verklok eru áætluð í nóv og
aðalverkataki er Sparri ehf

Lausar kennslueiningar: verið
er að stækka skóla og leikskóla
(grunnskólann
Dalsbraut,
Myllubakkaskóla
og
leikskólann
Hjallatún) en það er gert með
forsniðnum einingum sem settar eru á
stálramma. Útfærsla sem er heimagerð
og mun vonandi vekja mikla eftirtekt.
Holtaskóli: unnið er að breytingum
í Holtaskóla en þar er búið að
endurhanna
starfsmannarýmið.
Verklok, í lok sumars – Ýmsir verkaka
Smáratún fráveita: Verið er að
skipta um allar lagnir í Smáratúninu og

þar með götuna alla í leiðinni. Hátúnið
var tekið á síðasta ári en fráveitulagnir
þarna eru komnar til ára sinna.
Yfirlagnir gatna: Við munum
leggja rúma 100 milljónir í yfirlagnir
gatna á árinu víðsvegar um bæinn.
Útskipti á ljósgjöfum gatnaljósa –
250 ljós á þessu ári
Þetta eru einungis stærstu
verkefnin sem eru í gangi . Stígagerð
víða um bæinn og lagfæringar á
opnum svæðum
Guðlaugur H. Sigurjónsson
Sviðsstjóri Umhverfissviðs.

Nýtt íþróttahús í Grindavík

S
s:5772020

tærsta
einstaka
verkefnið
er bygging nýs íþróttahúss
sem taka á í notkun í haust.
Um er að ræða 2.400 m2 byggingu
með fullbúnum íþróttasal sem og
fjölnotasal til ýmissa nota.
Þá er í bígerð tengibygging fyrir
knattspyrnuvöllinn og íþróttahúsið
Hópið. Í byggingunni verður auk þess
aðstaða til veitingasölu, snyrtingar,
geymslur og fl.

Hafinn er undirbúningur að
viðbyggingu við Hópsskóla og settur
hefur verið á laggirnar starfshópur
vegna verkefnisins. Þá er annar
starfshópur að undirbúa byggingu á
nýjum leikskóla.
Ráðgert er að byggja félagsaðstöðu
fyrir eldri borgara í nágrenni við íbúðir
aldraðra í Víðihlíð, en undirbúningur
er á frumstigi.
Ljúka á þeim hafnarframkvæmdum

sem staðið hafa yfir við Miðgarð. Um
er að ræða stækkun og nýtt stálþil auk
dýpkunar í höfninni.
Gert er ráð fyrir að ljúka
endurnýjun og breytingum á
bæjarskrifstofunni.
Að lokum má nefna framkvæmdir
við nýjar götur sem og endurnýjun
gatna, götulýsingar og gangstétta,segir
Fannar
Jónasson,bæjarstjóri
Grindavíkurbæjar.

við hringtorg á gatnamótum Austur
götu, Hlíðar
götu og Byggða
vegar í
Sandgerði. Þá verður aukið við götu
lýsingu á nokkrum stöðum ásamt því að
endurnýja ljós í götulýsingum. Unnið
verður að framkvæmdum við gatna
gerð vegna nýbygginga íbúðarhúsa. Þá
verður unnið að frágangi opinna svæða
á nokkrum stöðum í báðum byggða
kjörnum. Lokið verður við stækkun
leik
skólans Gefnar
borgar í Garði,
ásamt endurbótum á bílastæðum við
Gefnarborg. Framkvæmdir verða við
skólalóð Gerðaskóla og búningsklefa í
íþróttamiðstöðinni í Garði. Þá verður á

árinu 2019 fjárfest í búnaði og tækjum
fyrir nokkrar stofnanir sveitarfélagsins.
Áfram verður haldið við frágang um
hverfis að Útskálum, við kirkjugarð og
Útskálahúsið.

ÓDÝR
Framkvæmdaáætlun 385
Margskipt gleraugu
milljónir króna af eigin fé
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

H
Verð 39.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

verjar verða helstu fram
kvæmdir Suðurnesjabæjar í
sumar? Framkvæmdaáætlun
Suðurnesjabæjar árið 2019 hljóðar upp
á alls 385 milljónir króna og er fjár
mögnuð af eigin fé án lántöku. Helstu
verkefni eru eftirfarandi,segir Magnús
Stefánsson,bæjarstjóri. Í samstarfi við
Vegagerðina er unnið að því að hefja
fram
kvæmdir við göngu-og hjóla
stíg
milli byggðakjarnanna Garðs og Sand
gerðis. Unnið verður að endurnýjun
gatnakerfis, m.a. með yfirlögn malbiks
á Byggðaveg í Sandgerði, ásamt því að
unnið er að undirbúningi framkvæmda

Gert er ráð fyrir að sveitarfélagið
leggi til stofn
fram
lag vegna upp
byggingar leiguhúsnæðis í Sandgerði
á vegum Bjargs leigufélags. Áætlað er
að fara í framkvæmdir við meginútrás
frá
veitu í Sand
gerði. Í Sand
gerðis
höfn er gert ráð fyrir að halda áfram
og ljúka við framkvæmdir við Suður
bryggju.
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Ég fer á fjöll

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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Guðrún nýr
formaður
FEBS

FAGNAR GRÍÐARLEGUM ÁRANGRI Í FJÁRMÁLUM BÆJARINS

Besta niðurstaða í sögu
sveitarfélagsins

Á

A

ðalfundur
Félags
eldri
borgara var haldinn 8.mars
s.l. Félagið heldur uppi öflugri
dagskrá fyrir eldri borgara. Í félaginu
eru núna 2419 félagar og hefur þeim
farið fjölgandi. Sigurður Jónsson
hefur verið formaður FEBS síðustu 5
ár og gaf henn ekki kost ðá sér áfram
í embættið. Guðrún Eyjólfsdóttir var
kosinn nýr formaður FEBS.
Á aðalfundinum afhenti FEBS
Velferðarsjóði Suðurnesja kr. 2
milljónir. Fundurinn var vel sóttur af
félagsmönnum.

rsreikningur bæjarsjóðs og
samstæðu
Reykjanesbæjar
fyrir árið 2018 var afgreiddur
í bæjarstjórn Reykjanesbæjar nýlega.
Niðurstaða hans er sú besta sem sést
hefur í 25 ára sögu sveitar
fé
lagsins.
Skuldaviðmið samstæðunnar lækkar
vel undir lögboðið 150% viðmið og er
nú 137,29%.
Rekstrartekjur sveitarfélagsins á
árinu 2018 námu 23.187 milljónum
króna
samkvæmt
samanteknum
rekstrar
reikningi fyrir a og b hluta.
Rekstrar
tekjur a-hluta námu 15.662
milljónum króna. Laun og launatengd
gjöld sveitar
fé
lagsins námu 7.980
milljónum króna en starfs
manna
fjöldi sveitarfélagsins nam að meðaltali
893 stöðugildum. Rekstrarniðurstaða
bæjarsjóðs fyrir afskriftir og fjármagns
liði var jákvæð um 3.524.2 milljónir
króna og að teknu tilliti til þeirra liða er
rekstrarniðurstaða jákvæð um 2.676.7

milljónir króna. Rekstrarniðurstaða
samstæðu a og b hluta fyrir afskriftir og
fjármagnsliði nam hins vegar 6.575.4
milljónum króna og að teknu tilliti til
þeirra liða var niðurstaðan jákvæð um
2.373.5 milljónir króna.
Heildareignir sveitarfélagsins í
samanteknum ársreikningi námu
66.515.4 milljónum króna og heildar
eignir bæjarsjóðs námu um 33.359.9
milljónum króna í árs
lok 2018.
Heildar
skuldir og skuld
bindingar í
samanteknum ársreikningi námu um
48.619.4 milljónum króna og í árs
reikningi bæjar
sjóðs um 29.123.6
milljónir króna í árslok 2018. Eigið fé
í samanteknum ársreikningi nam um
17.896 milljón króna og eigið fé bæjar
sjóðs nam um 4.236.4 milljón króna í
árslok 2018.
Íbúafjöldi Reykjanesbæjar í lok árs
2018 var 18.930 og fjölgaði um 6,38%
frá fyrra ári.

Frjálst afl fagnar þeim gríðarlega
árangri í fjármálum bæjarins sem
bæjarstjórn hefur náð á árunum
2014 til 2018. Frjálst afl barðist í
síðustu bæjarstjórnarkosningum fyrir
áframhaldandi sókn sem hefur skapað
þennan árangur, nú er svo komið að
lögbundnu skuldaviðmiði var náð á
árinu 2018.
Við viljum benda á nokkra galla
í ársreikningnum, en auk okkar þá
hefur endurskoðandi bæjarins gert
athugasemdir við ársreikninginn
í
grundvallaratriðum.
Þær
athugasemdir snúa að vantöldum
eignum og eigin fé upp á alls 396
milljónir vegna vantaldra tekna
þann 31 desember 2018. Þetta er
verulega umfram mikilvægismörk
sem ákvörðuð voru af endurskoðanda
333 m.kr. Við þær villur bætist að
ekki er tekið tillit til sölu eigna í ORK
sjóðnum þar sem gengið nú er 8,03 en
í ársreikningi er miðað við mun lægra
gengi. Því munar alls 2.671 milljónum

króna sem þessar eignir virðast
vanmetnar um.
Vegna rangfærslna í ársreikningi
setjum við fyrirvara um samþykki
á ársreikningi 2018 um að eignir
í ársreikningi 2018 eru verulega
vanmetnar, þar fer saman að villur
þær sem endurskoðandi fann eru
verulega umfram eðlileg mörk sem
endurskoðendur hafa sett sér við
endurskoðunina, auk þess virðist
endurskoðun ekki hafa fundið aðrar
villur í ársreikningi sem verða að
teljast verulegar villur
Það er augljóst að bæjarstjórn
áranna 2014 til 2018 náði verulegum
árangri í rekstri bæjarins. Þannig
hefur skuldaviðmið lækkað niður
fyrir lagalegt hámark. Ef ársreikningur
hefði verið án óleiðréttra villna hefði
skuldaviðmið verið enn lægra. Von
Frjáls afls er að áfram verði haldið
á sömu vegferð og að bærinn verði
áfram vel rekinn, með hag íbúanna að
leiðarljósi.“

SKULDIR HAFA AUKIST SEGJA SJÁLFSTÆÐISMENN
Margrét Sanders lagði fram eftir
farandi bókun Sálfstæðisflokksins
„D-listinn fagnar því að Reykja
nesbær sé kominn undir lögbundið
skuldaviðmið sveitarfélaga þó nýjar
reiknireglur hafi þar hjálpað til.Tekjur
hafa aukist um 67% frá 2013 sem er
síðasta heila árið áður en núverandi
meirihluti tók við og munar þar mest
um fjölgun íbúa og auknar skattbyrðar
á íbúa. Gjöld hafa ekki aukist að sama
skapi eða aðeins um 36% á sama tíma.
Bæjar
stjóra og starfs
fólki bæjarins

ber að þakka gott aðhald í rekstri.Á
þessum tíma hafa skuldir bæjarsjóðs
aukist um tæpa 4,4 milljarða eða um
18% á meðan eignir hafa einungis
aukist um 1,7 milljarða eða um 5,5%
og er það áhyggjuefni. Fjárfestingar
hafa verið litlar og mikil þörf er á
innviðauppbyggingu.D-listinn leggur
áherslu á lækkun fasteignaskatta,
aukna atvinnuuppbyggingu og skyn
samlega uppbyggingu innviða á næstu
árum ásamt mikilvægi þess að aðhalds
sé gætt í rekstri sveitarfélagsins.“

Hver vill búa í bæ þar sem tvö stærstu
kísilver í Evrópu eiga að rísa?

Einstök gæði frá

Margrét Þórarinsdóttir
Miðflossins bókar

É
40 ár
á Íslandi

Sterkir og
notendavænir
sláttutraktorar
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

bæjarfulltrúi

g tel að bæjarstjórn þurfi að
fá betri útskýringar hvað felst
í þessari sam
einingu. Við
þurfum að fá skýrari og betri gögn
varðandi málið. Ég er til dæmis alveg
undrandi á ráð
gjöfum Capacent,
hvernig þeir héldu á þessari kynningu,
varðandi sameiningu Kölku og Sorpu.
Hún var mjög sérstök og ekki nægi
lega vönduð að mínum dómi. Það
hallaði veru
lega á okkur og þetta
birtist mér þannig að hags
munir
Sorpu væru aðalmálið í þessu.Ég velti
fyrir mér hver vill búa hér í Reykja
nes
bæ þar sem 2 stærstu kísil
ver í
Evrópu eiga að rísa, einnig álver og
síðan stærsta sorp
brennsla landsins.
Allavega ekki ég. Eins og allir vita þá
er stóriðja mengandi og henni fylgir
oft byggðar
leg röskun.Ég spyr því
meirihlutann að því hvort að það sé
búið að gera heild
stætt um
hverfis

mat fyrir Helguvík ásamt mengunar
mati miðað við að öll þessi starfsemi
hefjist í Helguvík.Miðflokkurinn
lagði áherslu í kosningarbaráttu
sinni á íbúalýðræði og íbúakosningu
varðandi mikilvæg og stór málefni. Ég
tel svo vera að bæjarbúar ættu að fá
greinargóða kynningu á því hvað felst
í sameiningu Kölku og Sorpu og síðan
ætti að fara fram íbúakosning enda er
hér um mikið hagsmunamál fyrir íbúa
Reykjanesbæjar en eins og ég kom inn
á áðan að öll stóriðja er mengandi.
Ég ítreka hér fyrri bókun mín og legg
hana hér fram.

Á Kalka að taka við megninu
af sorpinu?

Bæjarfulltrúi Miðflokksins geldur
varhug við því að Kalka eigi að taka
við megninu af sorpi af höfuðborgar
svæðinu. Bæði er það mikið um
hverfisálag fyrir Reykjanesbæ og
ekki síður umferðarálag á Reykjanes
brautina. Svona til glöggvunar þá fara

í dag um 55.000 bílar á sólarhring í
gegnum Hafnar
fjörð. Á þeim hluta
sem er einbreiður í Hafnarfjarðarbæ
er umferðin um 27.000 bílar á sólar
hring. Vestur af Straumsvík aka um
19.000 bílar á sólar
hring.Á meðan
ástandið á Reykjanesbrautinni er ekki
betra en raun ber vitni er varhugavert
að auka álagið á brautina enn frekar
með sorp
flutningum hingað suður
eftir. Áður en lengra er haldið verða
frekari upplýsingar að liggja fyrir s.s.
þær hvort áætlað er að nýr brennslu
ofn eigi að vera staðsettur í Helguvík.
Bæjarbúar eiga heimtingu á að vita
hver áform meirihlutans eru í þessum
efnum. Áætlað er að 10 manns verði
í stjórn sameinaðs félags en einungis
5 aðilar verði í fram
kvæmda
ráði.
Verði af þessari sam
einingu er það
skýr krafa bæjarfulltrúa Miðflokksins
að Reykjanesbær eigi fulltrúa í fram
kvæmda
ráðinu þar sem bærinn er
fjórða stærsta sveitar
fé
lagið sem að
þessari sameiningu standa.“
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LAND CRUISER

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91823 05/19

E I N FA L D L EG A TO P PA R A L LT

Verð frá: 8.150.000 kr.

2019

Konungur jeppanna er aftur mættur til leiks í veglegri sérútgáfu, Land Cruiser Adventure með
fjallmyndarlegum aukahlutapakka sem toppar allt og tveggja ára þjónustupakka í kaupbæti.
Land Cruiser Adventure aukahlutapakki: 33" breyting, dráttarbeisli, húddhlíf og krómstútur á púst.
Heildarverðmæti: 660.000 kr.
2 ára þjónustupakki fylgir með nýjum Land Cruiser, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.
Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn
af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Norðurlönd beita sér fyrir
auknu jafnrétti á heimsvísu

V

ið skuldbindum okkur til að
leitast af fremsta megni við að
ná árangri í jafn
réttis
málum
í samræmi við Heimsmarkmið Sam
einuðu þjóðanna fyrir árið 2030.“ Þetta
segir í sameiginlegri viljayfirlýsingu
sem jafnréttismálaráðherrarnir átta á
Norðurlöndum undirrituðu og afh entu
Phumzi
le Mlambo-Ngcuka, fram
kvæmdastjóra UN Women, á sunnu
dagskvöld.
Norður
lönd hafa tekið for
ystu í
jafnréttismálum í alþjóðlegum saman
burði og henni fylgir ábyrgð.
Ekki eru nema ellefu ár þar til sjálf
bærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna
eiga að vera upp
fyllt og heita ríki
Norðurlanda því að leggja allt kapp á
að fleiri lönd nái markmiðinu um að
tryggja jafnrétti.

Jafnréttið byrjar heima

Með
undirritun
viljayfir
lýsingarinnar er öðrum aðildarríkjum
Sam
einuðu þjóðanna boðið til sam
starfs við Norðurlönd og UN Women
um ráðstafanir í jafnréttismálum til að
innleiða Heimsmarkmiðin fyrir árið
2030.
Meðal verkefna sem nýtt verða sem
leiðarvísir er Nordic Gender Effect at
Work þar sem löndin lýsa pólitískum
umbótum og árangri sínum af jafn
réttisstarfi í 50 ár.

Forsætisráðherra Íslands á
fundi kvennanefndar SÞ

- Jöfn staða kvenna og karla heima
fyrir er for
senda jafn
réttis á vinnu
markaði og skiptir öllu máli að átta sig

á samhenginu þar á milli. Þess vegna
bjóðum við til frjós samstarfs um að
koma á launuðu fæðingarorlofi á jafn
réttisforsendum, hágæða dagvistun
fyrir alla og jafn
rétti í stjórnunar
stöðum, segir Katrín Jakobsdóttir, for
sætisráðherra Íslands og ráðherra jafn
réttismála.
Katrín er ásamt öðrum jafnréttis
málaráðherrum Norðurlanda á fundi
kvennanefndar Sameinuðu þjóðanna í
New York.

Raunveruleg áhrif

Nor
rænu ríkin hafa verið í efstu
sætum á lista Alþjóðaefnahagsráðsins
yfir lönd þar sem kynjajafnrétti mælist
mest og af því má sjá að norræn jafn
réttisáhrif, „Nordic Gender Effect“, eru
raunveruleg og ekki orðin tóm.
Í út
tektinni er meðal annars lagt
mat á jafnrétti kynjanna í menntun,
heilbrigði, atvinnu og stjórnmálum.

MeToo afhjúpaði áskoranir í
jafnréttismálum

Úttektin nær þó ekki til allra jafn

réttisviðmiða eins og til dæmis verndar
gegn kynbundnu og kynferðislegu
ofbeldi. Hvað það varðar leggja ráð
herrar Norðurlanda mikla áherslu á að
#MeToo-hreyfingin hafi sýnt fram á að
enn sé mikið svigrúm til að gera betur
í jafn
réttis
málum, bæði á Norður
löndum og um allan heim.

Jafnrétti er mögulegt

Phumzi
le Mlambo-Ngcuka, fram
kvæmda
stjóri UN Wo
men, sagði að
Norðurlönd sendu heimsbyggðinni
mikilvæg skilaboð með einlægum
stuðningi sínum við jafnréttismarkmið
Heimsmarkmiðanna fyrir árið 2030.
- Fram
sækni Norður
landa í jafn
réttis
málum hefur mikið að segja.
Reynsla ykkar af að nýta al
manna
tryggingakerfi og löggjöf í þágu jafn
réttis auk ný
sköpunar og þátt
töku
drengja og karla - þessi reynsla getur
hjálpað okkur við að finna lausnir
fyrir allan heiminn, sagði Phumzi
le
Mlambo-Ngcuka á fundi sínum með
ráðherrunum.

Sjóarinn Síkáti 2019

S

jómanna- og fjölskylduhátíðin
Sjóarinn síkáti í Grindavík
hefur fest sig í sessi sem ein
skemmtilegasta
og
fjölbreyttasta
bæjarhátíð landsins. Hátíðin verður
dagana 31. maí - 2. júní 2019og lýkur
á Sjómannadeginum 2. júní með
hátíðarhöldum í tilefni dagsins.
Dagskrá hátíðarinnar er fjölbreytt
og fjölmargt í boði fyrir alla aldurshópa.
Sjóarinn síkáti er fjölskylduhátíði þar
sem ungir sem aldnir geta fundið
eitthvað við sitt hæfi frá morgni til
kvölds. Upplýsingar um viðburði á
hátíðinni er að finna hér á heimasíðunni
og eru þeir sem vilja
vera með viðburð á hátíðinni
hvattir til þess að láta okkur vita
á sjoarinnsikati@grindavik.is.
Föstudagurinn
einkennist
af
hátíðarhöldum og þátttöku heimamanna.
Íbúar skreyta götur og hús í litum hverfa
og klæða sig í samræmi við lit síns
hverfis. Farin er Litaskrúðganga sem
markar upphaf hátíðarhaldanna niður
að hátíðarsvæðinu við Hafnargötu. Íbúar

og gestir safnast saman á hátíðarsvæðinu
og taka þátt í fjöldasöng. Kvöldið endar á
Bryggjuballi á hátíðarsvæðinu.
Á laugardeginum er boðið uppá
fjölbreytta barnadagskrá, hægt er að
fara í skemmtisiglingu, fjöldi leiktækja
eru í boði fyrir gesti og andlitsmálun
fyrir þá sem vilja. Tónleikar og viðburðir
eru á veitingastöðum bæjarins og á
hátíðarsviðinu verður fjölbreytt dagskrá
fyrir börn á öllum aldri sem þeir Gunni
og Felix sjá um að kynna.
Sunnudagurinn
einkennist
af
hátíðarhöldum Sjómannadagsins, til
heiðurs sjómönnum og fjölskyldum
þeirra.
Hátíðarmessa
verður
í
Grindavíkurkirkju þaðan sem gengið
verður í Sjómannagarðinn þar sem krans
verður lagður að minnisvarðanum Von.
Þaðan liggur leiðin að hátíðarsvæðinu
og eftir athöfn þar hefst fjölbreytt
barnadagskrá. Leiktæki, andlitsmálning,
fiskabúr með nytjafiskum og furðufiskum
verða við höfnina. Eldri borgarar í
Víðihlíð halda daginn hátíðlegan og fá til
sín góða gesti.

Fjölskyldudagar í Vogum 2019
Fjölskyldudagar í Vogum verða haldnir dagana 12. - 18. ágúst. Að
venju verður boðið upp á fjölbreytta dagskrá fyrir alla fjölskylduna og ættu
allir að geta fundið eitthvað við sitt hæfi. Ókeypis er inn á alla viðburði á
Fjölskyldudögum. Dagskrá er að byrja að taka á sig mynd og verður kynnt
nánar þegar nær dregur. Allar ábendingar eru vel þegnar og má senda á
Daníel Arason menningarfulltrúa á netfangið daniel@vogar.is

Ljósanótt 2019
Ljósanótt árið 2019 verður
haldin í Reykjanesbæ dagna 4.-8.
september. Að venju verður boðið
uppá fjölbreytta og glæsilega dagskrá.

Sólseturshátíð í Garði
Í ár fer Sólseturshátíðin í Garði
fram dagana 26.maí – 2.júní. Fjölbreytt
dagskrá,sem fer fram í bænum.
Áður fyrr voru hátíðahöldin haldin á
útivistarsvæðinu á Garðskaga,en það er
ekki lengur.

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

bygg.is

Fjölbýlishús,
einbýli og parhús

Nýjar íbúðir í Reykjanesbæ

Hlíðarhverfi

S
teikkoðið
á byningar
gg.i
s

bygg.is

Fyrsti áfangi Hlíðarhverfis sem nú er kominn í sölu liggur á milli
Þjóðbrautar og Skólabrautar. Þarna er um að ræða blandaða byggð
einbýlishúsa, parhúsa, raðhúsa og lágreistra fjölbýlishúsa. Stutt er í
alla nauðsynlega þjónustu og öruggar göngu- og hjólaleiðir í skóla og
íþróttaaðstöðu sem er í næsta nágrenni.

NÝTT Í SÖLU

Íbúðirnar í fjölbýlishúsum Hlíðarhverfis eru 4-5 herb. 112,6 - 148,7 fm
Einbýlishúsin á bilinu 230,1 - 248,5 fm og parhúsin á bilinu 170,9 - 203,9 fm

Afhending við kaupsamning

Strikið1 ABC

Afhending maí - júlí 2019

Sjáland í Garðabæ

bygg.is

Íbúðir fyrir 60 ára og eldri

Naustavör 28-34

ið
Skoðngar
i
teiknygg.is
b
á

Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja til 5 hæða fjölbýlishúsi við
Strikið 1 í Sjálandi í Garðabæ, ætlaðar íbúum 60 ára og eldri.
Íbúðirnar eru 2-3 herbergja og 84-174,2 fm.
Íbúðirnar verða með vönduðum innréttingum frá Axis og
vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri
timburverönd.
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

NÝTT Í SÖLU

Afhending maí - sept. 2019

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

bygg.is

Glæsilegar íbúðir í 3-4 hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 28-34.
Íbúðirnar eru 76-244 fm, 2-4 herbergja.
Íbúðirnar eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás
og vönduðum AEG eldhústækjum.
Íbúðirnar eru með góðum svölum. Stæði í bílskýli fylgja
flestum íbúðum. Útsýni til sjávar er úr flestum íbúðum.

NÝTT Í SÖLU

ið
Skoðngar
i
teiknygg.is
b
á

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

EHF

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is
Borgartúni 31

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 35 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.
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Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks

Orkan verður áfram í eigu Íslendinga

1.Þingmenn Suðurkjördæmis
lögðu fram tillögu til
þingsályktunar um
stöðu sveitarfélaganna á
Suðurnesjum. Er búið að
afgreiða þessa tillögu?

Tillagan hefur ekki verið afgreidd.
Mælt var fyrir henni og fór hún í
gengum fyrri umræðu í þingsal 28.
febrúar sl. Hún gekk þá til Umhverfisog samgöngunefndar og er þar í
vinnslu. Ég vona að hún hljóti vandaða
afgreiðslu þar.

2. Eitt heitasta málið
á Alþingi er þriðji
orkupakkinn. Hver er þín
skoðun á innleiðingu hans á
Íslandi?

Umræðan um þriðja orkupakkann
hefur dregið athygli þjóðarinnar
að stefnumörkun í orkumálum,
eignarhaldi
auðlinda
sem
og
utanríkismálum. Sú umræða hefur

verið holl og skiptir máli til framtíðar.
Orkupakkinn var tekinn fyrir í
Utanríkismálanefnd þar sem ég á sæti.
Nefndin hefur kallað til sín fjölmarga
sérfræðina og ráðuneytið einnig
fengið að mörg lögfræðiálit. Fyrir
liggur að ekki er um valdaframsal
yfir auðlindum Íslendinga að ræða
og að orkupakkinn hefur engin áhrif
á þá ákvörðun um hvort hingað verði
lagður sæstrengur. Slík ákvörðun
verður i höndum Íslendinga og
ég myndi vilja að sú ákvörðun, ef
til kemur, yrði einnig borin undir
þjóðaratkvæði. Innleiðing á þriðja
orkupakkanum (pakki tvö er nú
í gildi) mun ekki leiða til hærra
rafmagnsverðs fyrir heimilin í landinu
og hann felur ekki í sér einkavæðingu
á raforkufyrirtækjum. Landvirkjun
á að vera áfram í eigu almennings í
landinu og heimilin eiga að njóta þess
að hafa aðgang að ódýrri grænni orku.
Meginbreytingin, frá orkupakka
tvö, er að Orkustofnun fær auknar
eftirlitsheimildir á markaði til að
tryggja gagnsæi og neytendavernd
á raforkumarkaði, sem er gott.
Orkustofnun er og verður áfram
sjálfstæð stofnun sem lýtur íslenskum
lögum um opinbera stjórnsýslu. Hér
gilda áfram samkeppnislög sem og
raforkulög, sem er ágætt að hafa í huga.
Valdheimildir ACER, Eftlirlitsstofnun
með evrópskum raforkumarkaði,
munu ekki ná til Íslands þar sem
sú stofnun úrskurðar aðeins í þeim
tilfellum þar sem deilur koma upp á
milli samtengdra ríkja.
Framundan
er
vinna
við
Orkupakka fjögur og fimm. Við
þurfum að vera vel vakandi við þá
vinnu og gæta hagsmuna okkar í

hvívetna. Mikilvægt er að tryggja að
eignarhald orkufyrirtækja verði áfram
hjá hinu opinbera, við þurfum að ljúka
við Orkustefnu og gerð eigendastefnu
fyrir Landsvirkjun og Landsnet sem
og að uppfæra stjórnarskrána okkar,
þá á ég við auðlindaákvæði sem og
heimildir um valdaframsal. Ég vil
ítreka að mínu mati þá myndi það
styrkja málið verulega ef sett yrði inn
ákvæði í frumvarp um sæstreng er
varðar þjóðaratkvæðagreiðslu.
Allt er þetta er íslensk pólitík. Þessa
ákvarðanir eru í höndum íslenskra
stjórnmálaflokka – EKKI í höndum
Evrópusambandsins. Það er líka í
okkar höndum hvort við ætlum að
halda áfram í EFTA samstarfinu. Það
er í okkar höndum hvort við viljum
leggja sæstreng og það er í okkar
höndum hvort við viljum vera áfram
aðilar að samningi um evrópska
efnahagssvæðið, EES.
Ég tel að samstarf á vettvangi
EFTA og EES hafi skapað Íslendingum
tækifæri og aukna hagsæld og vil því
með engu móti ekki stefna því í voða
með. Það kemur ekki til greina að
hafna þriðja orkupakkanum á þessu
stigi máls, enda er hann með engu
móti að skaða hagsmuni Íslendinga til
framtíðar, þvert á móti.

3. Styður þú að
hækkanir greiðslna frá
Tryggingastofnun ríkisins
til eldri borgara verði sömu
krónutöluhækkanir og
nýgerðir kjarasamningar
kveða á um?

Ég hef ekki farið yfir það mál, m.t.t.
til áhrifa á ríkisfjármálaáætlun, og vil
því ekki tjá mig um það að svo stöddu.

Oddný G.Harðardóttir þingmaður Samfylkingar

Aldraðir og öryrkjar fái
mannsæmandi greiðslur til
framfærslu
Þingmenn Suðurkjördæmis
lögðu fram tillögu til
þingsályktunar um
stöðu sveitarfélaganna á
Suðurnesjum. Er búið að
afgreiða þessa tillögu?

Eftir að ég hafði mælt fyrir
tillögunni um stöðu sveitarfélaganna
á Suðurnesjum í þingsal, var hún
send til afgreiðslu í umhverfis- og
samgöngunefnd þingsins. Sú nefnd
fer með byggðamál og eftir að nefndin
hefur afgreitt málið gengur tillagan til
síðari umræðu og atkvæðagreiðslu.
Talsmaður
tillögunnar
innan
nefndarinnar er Vilhjálmur Árnason
og hann hefur ýtt á eftir afgreiðslu
hennar. Ég er því nokkuð vongóð um að
tillagan verði samþykkt fyrir sumarhlé
Alþingis. Samþykkt hennar er afar
mikilvæg og viðurkenning löggjafans
á því að ástæða sé til að bregðast við
kröfum Suðurnesjamanna.

Eitt heitasta málið á Alþingi
er þriðji orkupakkinn. Hver er
þín skoðun á innleiðingu hans
á Íslandi?

Umræðan um þriðja orkupakkann
er afar ruglingsleg. Svo virðist sem
þau sem hafa þar hæst séu í raun
alls ekkert að tala um það sem er
raunverulega í pakkanum. Þau draga
fram skýra línu þar sem öðrum megin
við hana er almenningur og hinu
megin eru útlendingar sem vilja stela
auðlindunum þjóðarinnar. Og svo eru
bjargvættir leiddir til sögunnar sem
einir geta og vilja vernda þjóðina fyrir

gömmunum.
Ég fæ ekki betur séð en að
þriðji orkupakkinn fjalli helst um
neytendavernd, orkuöryggi og virkari
samkeppni. Pakkinn mun ekki hafa
mikil áhrif hér á landi á meðan orkan
okkar er ekki á orkumarkaði ESB. Til
þess þyrfti sæstreng sem gæti reyndar
líka flutt rafmagn til okkar ef við
værum í neyð.
Sæstrengur er ekki í sjónmáli og
enginn er einu sinni að leggja drög
að lagningu hans eftir að Bretar tóku
ákvörðun um Brexit. Kannski kemur
hann aldrei. Samt er ljóst af umræðunni
um orkupakkann að margir eru
uggandi og vilja tryggari umgjörð um
auðlindir þjóðarinnar. Og það viljum
við í Samfylkingunni líka.
Lausnin er auðlindaákvæði í
stjórnarskrá. Ákvæði þar sem áréttað
er að enginn geti fengið auðlindirnar
eða réttindi tengd þeim til eignar eða
varanlegra afnota og aldrei megi selja
þær eða veðsetja.

Styður þú að hækkanir
greiðslna frá
Tryggingastofnun ríkisins
til eldri borgara verði sömu
krónutöluhækkanir og
nýgerðir kjarasamningar
kveða á um ?

Já það geri ég og Samfylkingin lagt
fram frumvarpi um að gera einmitt
það. Með frumvarpinu er lagt til að elliog örorkulífeyrir almannatrygginga
fylgi þróun launataxta í samræmi við
kjarasamninga og verði 390 þús. kr. árið

2022. Greiðslurnar fari stighækkandi
fram til 2022 með hliðstæðum hætti
og laun samkvæmt kjarasamningum.
Markmið frumvarpsins er að aldraðir
og öryrkjar fái mannsæmandi greiðslur
til framfærslu.
Stór hópur aldraðra og öryrkja býr
við fátækt. Tæplega fjórðungur öryrkja
býr við skort á efnislegum gæðum
samkvæmt nýjustu rannsóknum
Hagstofu Íslands. Staðan er nú þannig
að þúsundir lífeyrisþega ná ekki
viðmiðum um lágmarkslífeyri og fá
þar af leiðandi sérstaka uppbót til
framfærslu.
Til grundvallar þeim hækkunum
sem lagðar eru til í frumvarpinu liggja
hækkanir samkvæmt kjarasamningi
milli Starfsgreinasambands Íslands og
Samtaka atvinnulífsins frá 3. apríl 2019,
sem ætlað er að gilda til ársloka 2022.
Lagt er til að upphæðin þróist með
eftirfarandi hætti:
1. apríl 2019, 317.000 kr. á mánuði.
1. apríl 2020, 341.000 kr. á mánuði.
1. janúar 2021, 365.000 kr. á mánuði.
1. janúar 2022, 390.000 kr. á mánuði.
Samhliða þessum breytingum þarf
að draga úr vægi tekjuskerðingar vegna
sérstakrar uppbótar á lífeyri (krónu á
móti krónu skerðingu) sem kveðið er á
um í lögum um félagslega aðstoð.

Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokks

Neytendur búi við tryggt
afhendingaröryggi á orku
Þingmenn Suðurkjördæmis
lögðu fram tillögu til
þingsályktunar um
stöðu sveitarfélaganna á
Suðurnesjum. Er búið að
afgreiða þessa tillögu?

Tillagan er til meðferðar hjá
umhverfis- og samgöngunefnd. Hún
var send út til umsagnar og hafa borist
6 umsagnir um tillöguna. Nefndin á
eftir að klára að afgreiða tillöguna frá
sér til annarrar umræðu á Alþingi. Ég
er framsögumaður tillögunnar fyrir
þingnefndinni og vona að við náum að
afgreiða hana á næstu dögum.

Eitt heitasta málið á Alþingi
er þriðji orkupakkinn. Hver er
þín skoðun á innleiðingu hans
á Íslandi?

Ég vil stuðla að sem stöðugasta
umhverfi fyrir atvinnulífið og tryggja
frelsi í viðskiptum. Þar spilar EES
samningurinn hvað mikilvægustu
hlutverki. Því tel ég nauðsynlegt að
innleiða þær EES gerðir sem koma
eftir að við höfum fengið tækifæri til
að gera athugasemdir og biðja um
undanþágur eins og við á hverju sinni.
Markmið þriðja orkupakkans er að
tryggja að neytendur búi við tryggt
afhendingaröryggi á orku, að sú orka
sem neytandinn fái sé örugg og að
neytandinn fái hana á sem hagstæðasta
verðinu. Ég hef farið vel yfir málið
vel og vandlega og komist þannig að

þeirri niðurstöðu að hagsmunum
Íslands sé best borgið í að fylgja þeim
samningum sem við höfum gert fyrir
íslenskt atvinnulíf og að engin hætta sé
á ferðum.

Styður þú að hækkanir
greiðslna frá
Tryggingastofnun ríkisins
til eldri borgara verði sömu
krónutöluhækkanir og
nýgerðir kjarasamningar
kveða á um ?

Ég styð að sjálfsögðu að farið sé eftir
lögum um almannatryggingar þar sem
árlegar hækkanir eru tryggðar. Þar skal
fara eftir því sem er hærra hverju sinni,
launavísitalan eða neysluvísitalan.

Ásmundur Friðriksson þingmaður Sjálfstæðisflokks

Hef verið yfirlýsur
andstæðingur sæstrengs
Þingmenn Suðurkjördæmis
lögðu fram tillögu til
þingsályktunar um
stöðu sveitarfélaganna á
Suðurnesjum. Er búið að
afgreiða þessa tillögu?

Tillagan er til meðferðar í þinginu
og á þessari stundu veit ég ekki um
hvort hún verður á dagskrá fyrir
þinglok í júní. En vonandi kemst
tillagan úr nefnd og fær þá þinglega
afgreiðslu. Ég styð tillöguna eins og
önnur góð mál fyrir Suðurnes.

Eitt heitasta málið á Alþingi
er þriðji orkupakkinn. Hver
er þín skoðun á innleiðingu
hans á Íslandi?

Ég er afar íhaldssamur þegar
kemur að aðgangi útlendinga að
orkuauðlindum þjóðarinnar eins og
fiskinum í sjónum og þar held ég að
mér höndum. Hef verið yfirlýstur
andstæðingur sæstrengs og er þeirrar
skoðunar að orkan eigi að skapa
verðmæti og fjölbreytt vel launuð
störf í landinu og er því ekki til
útflutnings. Málið er til meðferðar í
þinginu og getur tekið breytingum
og þarf að gera það. Þegar Viðreisn
og Samfylkingin vilja samþykkja
málið án nokkurra fyrirvara þá er
mikil hætta á ferðum fyrir íslenska
hagsmuni að mínu mati. Afstaða mín
tekur mið af því hvernig málið lítur
út við lokaafgreiðslu þess og þá ræður
sannfæring mín ein hvernig ég greiði
atkvæði.

Styður þú að hækkanir
greiðslna frá
Tryggingastofnun ríkisins
til eldri borgara verði sömu
krónutöluhækkanir og
nýgerðir kjarasamningar
kveða á um ?

Það er skilyrðislaust í mínum huga

að þeir eldri borgarar sem lökust hafa
kjörin njóti þeirra kjarabóta sem
gerðar voru fyrir þá sem búa við
lægstu laun. Skattalækkanir komi
strax til framkvæmda og almennt
að þær kjarabætur sem gerðar eru
á almennum markaði nái til allra
hópa eldri borgara og öryrkja. Um
bætur
almannatrygginga
gilda
sérstök lög og ég treysti því að þau
tryggi þeim ávinningin sem náðist í
samningunum og sjáist í veski allra
eldri borgara og öryrkja einnig.
Annað er óréttlátt.
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Listahátíð barna

Hæfileikar nemenda
Reykjanesbæjar ótrúlegir
Fjölbreytni,hugmyndaflug og hæfileikar nutu sín vel á myndlistarsýningu sem
sett var upp í Duus Safnahúsum í tengslum við Listahátíð barna 2019.
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Bæjarstjórn vill vínbúð
í Suðurnesjabæ

Á

fundi bæjarstjórnar Suðurnesjabæjar 8.maí s.l samþykkttu bæjarfulltrúar
ágreininslaust að veita ÁTVR leyfi til rekstrar áfengisverlsunar í
Suðurnesjabæ.

Átak gegn
skemmdarverkum

T

Lífskjara hvað?

S

vokallaður
„Lífskjara
samningur“ var undirritaður á
dögunum, milli stéttar
fé
laga á
almenna markaðnum og Samtaka at
vinnu
lífsins. Ís
lenska ríkið lagði eitt
og annað í púkkið. Öryrkjar bíða enn
eftir því að vita hvaða þýðingu að
koma ríkisins hefur. Ljóst er að lækkun
skatta á lægstu laun skiptir máli, en
spurning er hvaða aðrir þættir í inn
leggi stjórnvalda koma örorkulífeyris

þegum til góða og hvað stjórn
völd
hyggjast gera að auki. Víst er að ÖBÍ
liggur ekki á liði sínu í þessum efnum.
Formaður ÖBÍ hefur þegar óskað eftir
upp
lýsingum frá stjórn
völdum um
áhrif samninganna á öryrkja. Það er
hverjum manni ljóst að 248 þúsund
krónur fyrir skatt duga engum til að lifa
mannsæmandi lífi. Þannig hafa bæði
formaður og varaformaður ÖBÍ talað
um þessi mikilvægu mál í viðtölum og

greinum í fjölmiðlum. Í lögum um al
mannatryggingar er skýrt ákvæði um
að framfærsla öryrkja fylgi launaþróun.
Ekki er hins vegar að sjá að stjórnvöld
ætli sér að fylgja lögum í landinu. Sem
dæmi má nefna að ríkisstjórnin beitti
sér fyrir ríflegri hækkun atvinnuleysis
bóta. Það er vita
skuld mikil
vægt og
gott fyrir þau sem missa vinnuna, en
um leið er sorglegt að sjá okkar hóp
enn sitja á hakanum hjá stjórnvöldum.

Sagarblöð
í miklu
úrvali

öluverðar skemmdir hafa verið
unnar í kringum Sólarvéð sem
stendur neðan við íþróttahúsið.
Starfsmenn þjónustumiðstöðvar voru
nýbúnir að fara og laga í kringum
svæðið og m.a. loka fyrir hellinn því
hætta er á að þakið geti gefið sig.
Aðkoman sem blasti við á dögunum
var óskemmtileg og búið að skemma
þetta aftur.
Grindavíkurbær biðlar til þeirra sem
eiga í hlut að láta af skemmdarfýsninni.
Ef um er að ræða börn eða unglinga
þá biðjum við foreldra að brýna fyrir
börnum sínum að skemmdarverk sem
þessi eru ólíðandi. Þessu fylgir mikill
kostnaður sem hægt er að komast hjá

ef borin er virðing fyrir umhverfinu.
Grindavík er fallegur bær og hér
býr flott og öflugt fólk. Upp til hópa eru
börn og ungmenni til mikils sóma og
það getur komið fyrir að hugur og hönd
fylgi ekki alltaf og skemmdarverk sem
þessi eru unnin í óðagoti. Það styttist
í bæjarhátíðina okkar og auðvitað
viljum við sýna bestu hliðar okkar sem
og umhverfisins.
Sem dæmi má nefna var kostnaður
við að laga skemmdar flísar utan á
húsnæði bæjarins, ungmennagarði
og rúðubrot um 1,5 -2 milljón króna
í fyrra. Tökum nú höndum saman
og stöðvum skemmdarverkin,segir á
heimasíðu Grindavíkurbæjar.

Dagvistun háð bólusetningu

Á

fundi bæjarráðs Grindavíkur
var
bókað:“
Fulltrúi
Framsóknarflokksins minnir
á að bólusetningum barna er ætlað
að verja börn gegn alvarlegum
smitsjúkdómum. Öllum börnum
með lögheimili hér á landi stendur til
boða bólusetning gjaldfrjálst. Fulltrúi
Framsóknarflokksins leggur til að frá

haustinu 2019 verði samþykki fyrir
dagvistun í leikskólum Grindavíkur
háð því að foreldrar eða forráðamenn
framvísi skírteini sem staðfestir að
börn hafi verið bólusett samkvæmt því
skipulagi sem sóttvarnarlæknir leggur
fram.
Bæjarráð
vísar
málinu
til
fræðslunefndar til frekari útfærslu“.

Starfsmenn fá gjafabréf

B
skerpingehf.is

Gul Gata

þjónusta við tré- og málmiðnað í 36 ár

æjarráð
Grindavíkurbæjar
samþykkti: „Í ljósi góðrar
afkomu Grindavíkurbæjar á
árinu 2018 og þess hve forstöðumenn
stofnana Grindavíkurbæjar gerðu
almennt vel í því að virða fjárhagsáætlun
ársins 2018 er lagt til að starfsmönnum
bæjarins verði umbunað fyrir það.
Bæjarráð samþykkir að gefa
starfsmönnum sumargjöf í formi
gjafabréfs að fjárhæð 10.000 kr. og
fyrirkomulagið verði með sama sniði

og jólagjöf til starfsmanna hefur verið
undanfarin ár“.
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Reiðhjólaskýli

Rafhleðsluskýli
Biðskýli
Gönguleið

Raf hleðsluskýli

Íþróttavellir

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is
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Út að leika
Á

stralski
frum
kvöðulinn
Grif
fin Longl
ey hvetur
Ís
lendinga til að snúa við
blaðinu í skjá
notkun barna
og reyna að ná meira jafn
vægi í skjánotkun og útileiki.
Ís
lensk börn hafa löngum
verið dugleg að leika úti, sem
er ástæðan fyrir komu Grif
fin hingað til lands, en hann
segir teikn á lofti um að leikja
stundum sé að fækka. Grif
fi n
var aðal ræðu
maður á mál
þinginu Út að leika, sem fram
fór í Keili, Ásbrú á dögunum.
Grif
fi
n
Longl
ey
er
ástralskur
fjölmiðlamaður
og frumkvöðull í útiveru og
frjálsum leik barna. Grif
fi n er
stofnandi og fram
kvæmda
stjóri Nature Play í Ástralíu.
Í erindi sínu fór Grif
fin yfir
stað
reyndir í skjá
notkun og
úti
leikjum ástralskra barna.
Skjá
tímum hefur fjölgað
mikið á kostnað leikja
tíma,
sem fækkar að sama skapi.
Auk skjámiðla ýmiskonar
segir Grif
fi n ástæðuna einnig
hræðslu for
eldra við hættur
og ógnir sem þeim er sagt að
leynist utan
húss. Afleiðingin
er vaxandi heilsufarsvandi
barna vegna hreyfingar

leysi og inni
veru, jafn
vel
þótt í
þrótta
iðkun barna fari
vaxandi. Íþróttaiðkun sé
alltaf af hinu góða en frjálsir
leikir séu börnum nauð
syn
legir. Meðal já
kvæðra á
hrifa
sé almenn aukin vellíðan og
minnkandi lyfjanotkun.

Hvetur íslenska for
eldra til að auka útileik
barna og taka þátt í
þeim

Tölu
legar upp
lýsingar
Grif
fi n voru sláandi. Áströlsk
börn eyða 25,8 klst. á viku í
nám, 20 klst. í skjámiðla og
6 klst. í útileiki. Það þýðir að
útivera er minni en 2 klst. á
dag, en það er sá tími sem
föngum í öryggis
fangelsum
er gert að eyða utandyra. Að
eins 55% barna leika úti á
hverjum degi. Þegar kemur
að samskiptum innan heimila
þá eru töluð 6000 orð á dag
ef skjátími heimilisins er tak
markaður við 2 klst. á dag en
aðeins 500 orð ef skjátími er
ó
tak
markaður. Það gefur til
kynna mjög skerta málörvun
barna, fyrir utan skertar sam
verustundir.
Vel
ferð barna er mikil á
Ís
landi og ís
lensk börn eru
dugleg að leika úti. Ísland er

www.normx.is

meðal fjögurra efstu þjóða
heims þar sem börn eyða tíma
utan
dyra. Hinar eru Finn
land, Noregur og Holland.
Þessar þjóðir vildi Grif
fin
skoða betur og heimsótti því
allar þjóðirnar. Í athugunum
sínum hér
lendis hefur hann
hins vegar komist að því að
leikjastundum íslenskra barna
fer einnig fækkandi. Grif
fin
beindi því til mál
þings
gesta
að reyna að sporna við þessari
þróun, meðan enn sé tæki
færi til þess. Lausnin væri
skemmtileg og einföld, sem sé
ekki alltaf svarið við erfiðum
áskorunum. Foreldrar þurfi að
koma á meira jafnvægi á milli
leikjastundir og skjástundir,
þ.e. minnka slæm áhrif skjá
notkunar fyrir góð áhrif, því
áhrif skjánotkunar séu ekki öll
slæm.
· Búðu til tíma fyrir leik.
Bernskan snýst um leik
· Leyfðu barninu að
leiðast. Í leiðanum verður til
eitthvað skemmtilegt
· Búðu til tíma til að eyða
úti í náttúrunni. Náttúran er
full af ævintýrum. Verið með
og upplifið gleði barnanna
· Forgangsraðaðu tíma til
að eyða með barni þínu eða
börnum

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

leðileg jól
23. maí 2019

og þökkum
á liðnusamfylgdina
ári
á liðnu ári
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Sandgerðishöfn

Óskum sjómönnum
til hamingju með
sjómannadaginn
Sandgerðishöfn

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Sandgerðishöfn

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Suðurnesjabær

Grindavíkurhöfn

Gleðilegt nýtt ár
Verkalíðsfélagið Hlíf

Verkalíðsfélagið Hlíf

og þökkum samfylgdina
á liðnu ári
Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Sandgerðishöfn

Suðurnesjabær

Verkalíðsfélagið Hlíf
Grindavíkurhöfn

Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum
Samband sveitarfélaga
á Suðurnesjum

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn

Sandgerðishöfn
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Áhrifarík og haganlega
samansett saga

E

iríkur P. Jörundsson hlaut
glæpasagnaverðlaunin
Svartfuglinn
fyrir
sögu
sína Hefndarenglar sem komin er
út hjá Veröld . Eliza Reid, forsetafrú
og
bókmenntafrömuður,
veitti
verðlaunin í Gröndalshúsi.
Samkeppnin um Svartfuglinn er
ætluð höfundum sem hafa ekki áður
sent frá sér glæpasögu. Höfundarnir
Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar
Jónasson stofnuðu til verðlaunanna í
samvinnu við útgefanda sinn, Veröld,
og eru þau nú veitt í annað sinn. Í fyrra
hlaut Eva Björg Ægisdóttir verðlaunin
fyrir sögu sína Marrið í stiganum sem
fékk sérlega góða dóma og sat lengi
í efstu sætum metsölulista. Marrið í
stiganum mun næsta vor koma út í
Bretlandi.
Verðlaunin nema 500.000 krónum
auk hefðbundinna höfundarlauna
samkvæmt
rammasamningi
Félags
íslenskra
bókaútgefenda
og Rithöfundasambands Íslands.
Einnig býðst þeim sem sigur
ber úr býtum samningur við
umboðsmanninn David H. Headley
en tímaritið Bookseller útnefndi
hann sem einn af 100 áhrifamestu
mönnum breskrar bókaútgáfu. Yrsa og
Ragnarskipuðu dómnefndina ásamt
Bjarna Þorsteinssyni, útgáfustjóra
Veraldar.

Jóhannes Ólafur

Hefndarenglar

Blaðamaðurinn Sölvi er sendur
til æskustöðva sinna, Súðavíkur, til
að leita frétta af morði sem framið
hefur verið í þorpinu. Samhliða því að
setja sig inn í ýmis mál sem tengjast
hinum myrta er hann skikkaður til að
aðstoða unga og dugmikla blaðakonu
sem vinnur að frétt um misnotkun
á ungum stúlkum í undirheimum
Reykjavíkur. Bæði málin taka óvænta
stefnu og varpa nýju ljósi á skelfilega
atburði úr fortíðinni.
Í umsögn dómnefndar um
verðlaunahandritið segir:
Í grípandi og liprum texta tekst
höfundinum að veita góða innsýn
í veruleikann í litlu samfélagi sem
orðið hefur fyrir miklu áfalli. Sagan
er spennandi frá upphafi til enda
og sögusviðið magnað. Samhliða
meginsöguþræðinum liggur annar
um undirheima Reykjvíkur þar
sem misnotkun, miskunnarleysi og
ofbeldi ráða ríkjum. Áhrifarík og
haganlega samansett saga sem heldur
lesandanum föngnum allt fram að
óvæntum sögulokunum.
Hefndarenglar er fyrsta skáldsaga
Eiríks P. Jörundssonar. Eiríkur
lauk MA námi í sagnfræði frá HÍ
og hefur starfað sem blaðamaður,
upplýsingastjóri og safnastjóri. Hann
starfar nú sem safnstjóri Byggðasafns

Reykjanesbæjar. Eiríkur er höfundur
bókarinnar Þar sem land og haf
haldast í hendur – Súðarvíkurhreppur
að fornu og nýju.
Svo skemmtilega vill til að báðir
verðlaunahafar Svartfuglsins eru
fæddir og aldir upp á landsbyggðinni
– Eva Björg á Akranesi og Eiríkur á
Súðavík – og láta sögur sínar gerast í
fæðingarbæ sínum
Hefndarenglar er 423 blaðsíður að
lengd. Eyjólfur Jónsson braut bókina
um og Aðalsteinn Svanur Sigfússon
hannaði kápu. Bókin er prentuð í
Danmörku.

Eyrún

Frír flutningur um allt land.
Uppsetning á N-landi og höfuðborgarsvæði.
Eitt mesta úrval landsins af legsteinum.

minnismerki.is

sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.

FALLEGIR LEGSTEINAR

3. tölublað 3. árgangu

Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi
Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Engin heilsugæslustöð en
það kemur
vínbúð

Ö

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

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

flugir ráðgjafar úr Reykjavík
voru ráðnir til að sannfæra
íbúa Garðs og Sandgerðis
að sameinast í nýtt sveitarfélag. Öll
þjónusta við íbúana myndi batna
mikið við það.Það á eftir að koma í ljós
hvort svo verður.
Ekkert bólar á að heilsugæslustöð
opni í Suðurnesjabæ eða að dagdvöl
fyrir aldraða sé á dagskrá.
En bæjarstjórn Suðurnesjabæjar
hefur samþykkt erindi ÁTVR að opna
vínbúð.
Íbúar Suðurnesjabæjar þurfa þá
ekki lemgur að berjast í að komast
hinu löngu leið til Reykjanesbæjar til
að ná sér í bjór,léttvín eða eitthvað
sterkara.
Hér með eru þeir gjörsamlega
mátaðir sem voru eitthvað efins um
kosti sameiningar. Nú verður fyrst
alvöru þjónusta í Suðurnesjabæ.
Kannski kemur heilsugæslustöð eftir
nokkur ár.

Umsóknarfrestur er til 20. júní

Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Háskólagáttin á Bifröst hentar þeim sem stefna á
háskólanám en eru ekki með stúdentspróf, sem og
þeim sem vilja styrkja stöðu sína áður en sótt er um
háskólanám. Námið byggir á nútíma kennsluháttum og
er kennt í fjarnámi og því hægt að stunda það hvaðan
sem er. Nemendur vinna með námsefnið á fjölbreyttan

Háskólagátt
• Háskólagátt með vinnu

hátt og verkefnin eru raunhæf þar sem áhersla er lögð
á skapandi og gagnrýna hugsun. Fjórar námsleiðir eru í

Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu

boði innan háskólagáttarinnar og er einnig hægt að skrá
sig í tvær þeirra með vinnu.

Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi
• Háskólagátt með vinnu með áherslu á félagsvísindi

Verslun og þjónusta - (án kjarnagreina)

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2019 er til 20. júní
Nánari upplýsingar á bifrost.is

- í fararbroddi í fjarnámi

