
Það var líf og fjör um borð í 
Guðmundi Jenssyni SH í síðustu 
viku. Með áhöfninni á sjó þennan 
dag voru þrjú ungmenni þau 
Mýra Jóhannesdóttir, Kristinn 
Jökull Kristinsson og Jason Jens 
Illugason. Notuðu þau síðustu 
dagana í sumarfríinu til að 
kynnast því sem fram fer úti á 
sjó áður en þau setjast aftur á 
skólabekk. Eins og sjá má fannst 
þeim mjög gaman og aldrei að 
vita hvort þau gerast sjómenn í 
framtíðinni.

þa

752. tbl - 16. árg. 25. ágúst 2016

Ungmenni 
á sjó

Víkingur tók á móti Fjölni 
í hörkuleik á Ólafsvíkurvelli 
á síðasta sunnudag þegar 
liðin mættust í 16. umferð 
Pepsídeildarinnar. Fyrsta mark 
leiksins kom á sjöundu mínútu 
þegar Kenan Turudija kom 
Víkingi yfir með skalla eftir 
góða fyrirgjöf frá Hrvoje Tokic. 
Það var á síðustu mínútum fyrri 
hálfleiks sem hlutirnir gerðust 
hratt. Marcus Solberg jafnaði 
fyrir Fjölnir á 37. mínútu þegar 
vörn Víkings sofnaði í smá stund. 
Þorsteinn Már Ragnarsson 
fyrirliði Víkings var ekki lengi 
að koma Víking aftur yfir þegar 
hann slapp í gegnum vörn Fylkis 
á 41. mínútu eftir góða sendingu 
frá Alfreð má Hjaltalín og staðan 
orðin 2 – 1 fyrir heimamenn. Á 
44. mínútu fékk Emir Dokara 
leikmaður Víkings rautt spjald 
og var vísað af velli. Víkingur 

spilaði því manni færri allan 
seinni hálfleikinn. Lágu þeir 
til baka og freistuðu þess að 
halda forskotinu. Þorsteinn 
Már Rangarsson var mjög 
nálægt því að skora þriðja 
markið þegar hann slapp í 
gegnum vörn Fjölnis og átti 
frábært skot á markið eftir góðan 
undirbúning Hrvoje Tokic. 
Sókn Fjölnismanna þyngdist 
þegar leið á leikinn og Marcus 
Solberg jafnaði fyrir Fjölnir á 
74. mínútu eftir góða fyrirgjöf 
úr aukaspyrnu. Víkingur barðist 
vel og niðurstaðan jafntefli. 
Víkingur fékk því dýrmætt stig 
úr leiknum eftir að hafa tapað 
síðustu 5 leikjum í röð. Þeir eru 
vonandi komnir á skrið aftur 
en þeir mæta FH í 17. umferð á 
heimavelli þann 28. ágúst.

þa

Víkingar safna 
stigum að nýju



Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og 
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og 
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

Upplag: 1.100

Áb.maður: Jóhannes Ólafsson

Prentun: Steinprent ehf. 

               Sandholt 22a, Ólafsvík

               355 Snæfellsbæ

Netfang: steinprent@simnet.is

Sími:      436 1617

Sandholt 26 í Ólafsvík. Húsið er á 
tveinur hæðum og efri hæðin er 
smkv FMR 113,6fm. Hún skiptist í 
�ísalagða forstofu með hita í gól� og 
góðum skápum. Holið/gangurinn er 
parketlagt sem og stofan og þrjú 
herbergi og er eitt þeirra rúmgott 
með hita í gól�. Baðherbergið er 
nýlega tekið í gegn með sturtuklefa 

og hiti er í gól�. Á eldhúsi er parket og nýleg innrétting. Þá er þvottahús á efri 
hæðinni. Ca 23 fm �ísalagður sólpallur er við suðurhlið hússins með nýlegu handriði 
sem gengið er út á úr stofu. Hluti suðurhliðar var nýlega klæddur með báruáli.
Á neðri hæðina er gengið niður rúmgóðan tréstiga. Neðri hæðin er 88,1fm og mest 
geymslur og þá er �ísalagður 29,8fm bílskúr og hurðin er með rafmagnsopnara. Í 
húsinu eru �estir gluggar nýlegir sem og útihurðir og bílskúrshurðin. Lóðin hefur 
verið tekin í gegn en framkvæmdum ekki alveg lokið. Húsið er á góðum stað og úr því 
er mjög gott útsýni. 

Verð kr 24,2 millj.  

Upplýsingar gefur Erlendur Davíðsson löggiltur fasteignasali á Valhöll 
sími  588 4477, einnig rafpóstur: erlendur@valholl.is. 

Sýningu annast Pétur Steinar Jóhannsson gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

Valhöll fasteignasala kynnir:

Efni og auglýsingum í Jökul þarf að 
skila fyrir kl. 16, þriðjudag fyrir útgáfu.

Það er í lagi að skila fyrr.

Upplýsingar um auglýsingaverð 
á www.steinprent.is

- Bílaviðgerðir

- Skipaþjónusta

- Almenn suðuvinna 

- Smurþjónusta

- Smábátaþjónusta 

- Dekkjaverkstæði

vegr@vegr.is   vegr.is
S: 849-7276  Remek og 898-5463 Þórður

Brynja Mjöll Ólafsdóttir 
hefur verið ráðin til starfa hjá 
Símenntunarmiðstöðinni á 

Vesturlandi, en hún var valin 
úr hópi fjögurra umsækjenda. 
Brynja Mjöll starfar sem 
verkefnastjóri á þjónustusvæði 
Símenntunarmiðstöðvarinnar, 
en þó sérstaklega hefur hún 
umsjón með verkefnum á 
Snæfellsnesi.  Brynja Mjöll er 
búsett í Ólafsvík og verður hún 
með starfsaðstöðu í Átthagastofu 
Snæfellsbæjar. 

Við bjóðum Brynju Mjöll 
velkomna til starfa!

fréttatilk.

Vænn lax veiddist í Hólmkellsá 
á norðanverðu Snæfellsnesi nú 
á dögunum. Laxinn sem var 77 
sentimetra langur veiddist fyrir 
neðan gömlu brúnna. Var laxinn 
lúxugur því ný genginn í ána. 
Það var Lúðvík Ver Smárason 
sem landaði þessum fallega fiski.
Veiðin í  ánni hefur verið góð 
undan farin sumur og hefur verið 
að gefa  um og yfir 50 fiska á 

sumri og ætlar sumarið í ár ekki 
að vera nein undantekning, Hafa 
fengist allt uppí 20 punda fiskar 
í ánni. Stangveiðifélag Jöklara 
er með ánna og eru meðlimir í 
félaginu orðnir 40, Ekki eru allir 
að nýta sín leifi og hefur nýtingin 
verið í kringum 30%  og má því 
segja að 50 fiskar er bara nokkuð 
gott.

þa

Nýr 
verkefnastjóri

Vænn fiskur úr Hólmkellsá



ATVINNA
Vantar starfsfólk strax.

Um tvö störf er að ræða.

Vinnutími frá kl. 7:00 - 13:00.
Vinnutími frá kl. 3:30 - ?, starfshlutfall 50% - 100%.

Nánari upplýsingar veita 
Jón Þór í síma 861-3569
Bjarney í síma 867-7302

ATH. Verslun Brauðgerðarinnar verður lokuð fimmtudaginn 25. ágúst 2016.

Vörur og þjónusta 
Skeljungs á 
Snæfellsnesi
Þú færð hágæða smurolíur frá Shell og aðrar bílavörur frá 
Skeljungi hjá Vélsmiðju Grundarfjarðar og í 
Söluskála ÓK við bensínstöð Orkunnar í Ólafsvík. 
Birgir Tryggvason sér um allar olíuafgreiðslur á Snæfellsnesi.

Vélsmiðja Grundarfjarðar ehf. Ártúni 1, 
350 Grundarfirði - sími 499 1234.

Söluskáli ÓK, Ólafsbraut 27, 
355 Ólafsvík - sími 436 1012.

Olíuafgreiðsla:
Birgir Tryggvason - sími 862 4369.

www.skeljungur.is



Ég man eftir því að hafa fundist 
ég heppnasta barn í heimi þegar 
ísbíll var allt í einu mættur á 
Hellissand.

Ég var alveg ,,Ísbíll!!! Vá!! En 
ég heppinn að ÍSBÍLL nenni 
að koma hingað út í sveit, með 
nýjann og framandi ís til að selja 
okkur, sveitaómögunum”

Ég spurði mömmu hvort ég 
mætti fá pening til að kaupa ís 
og hún leyfði mér það ( jafnvel þó 
að ísbíllinn væri í raun í beinni 
samkeppni við hana) ... Því hún 
skildi að koma þessa ísbíls var 

eitthvað sem var bæði spennandi 
og framandi fyrir mig... og 
öðruvísi... og nýtt...

Í starfi mínu, sem skipu
leggjandi og framleiðandi list
viðburða hér í bæ, legg ég áherslu 
á að segja já við sem flesta sem 
hingað við vilja koma... Í raun 
hef ég nánast sagt já við alla sem 
vilja leika, dansa, syngja eða bara 
gera eitthvað í Frystiklefanum 
og þannig um leið fyrir okkar 
samfélag.

Og það er geggjað þegar 
gengur vel... Það er geggjað að 

geta sagt frá því að það sé uppselt 
á margar sýningar í röð og það er 
frábært að vel sé mætt á stærstu 
viðburðina...

Og það er vel mætt á það sem 
er vinsælt...

Það er vel mætt þegar kók
bíllinn með jólasveininum á 
mætir í bæinn. Því það þekkja 
hann allir...

Á þessu ári hafa nokkrir 
listamenn á heimsmælikvarða 
komið í Rif. Listamenn sem 
eru í algjörum sérklassa á 
sínu sviði.. Má þar nefna gítar
leikarann Tim McMillan og 
sirkus lista manninn Kyle Driggs 
sem kom hingað ásamt tveimur 
öðrum sirkuslistamönnum og 
voru með sýningu síðastliðið 
fimmtudagskvöld.

Það var dapurlegt að sjá engin 
börn úr tónlistarskólanum á 
tónleikunum með Tim. Þarna 
var tónlistarmaður á ferð sem 
hefði svo auðveldlega getað 
veitt innblástur og jafnvel hvatt 
einhvern til að æfa sig meira og/
eða prófa að spila öðruvísi...

Einnig fannst mér sorglegt 
að sjá aðeins eitt barn á grunn
skólaaldri á sirkus sýningunni 
á fimmtudaginn. Þarna voru 
listamenn sem eru algjörlega á 
hæsta plani á sínu sviði og þeir 
velja að eyða sumarfríinu sínu í 

það að ferðast í Rif til að sýna fyrir 
okkur. Einn þeirra, Kyle Driggs, er 
meðlimur í Circue Du Soleil, sem 
er frægasti sirkus jarðarinnar, þar 
sem hann tekur þátt í sýningum 
þeirra í New York átta sinnum 
í viku allt árið um kring... þess 
á milli kemur hann í Rif til að 
sýna fólkinu á Snæfellsnesi listir 
sínar. Það er hrikalegt að hugsa til 
þess hve margir misstu af þessu 
tækifæri til að sjá sirkuslistir á svo 
háu plani að eina leiðin til að sjá 
þetta aftur sé að ferðast til New 
York og sjá þetta fyrir fleiri tugi 
þúsunda á Broadway...

Þessir listviðburðir eru ísbílar... 
Útlenskir og framandi ísbílar sem 
geta veitt innblástur, hvatt, vakið 
undrun, vakið gleði, breytt lífum 
og skapað varanlegar minningar 
um það þegar:

,,Vá! ég man þegar þetta kom 
í bæinn minn!... Þessi geggjaði 
útlenski ísbíll kom í bæinn minn... 
og ég fékk svo geggjaðann ís sem 
ég vissi ekki einu sinni að væri til 
á Íslandi.”

Ég vonast til þess næstu ísbílar 
sem ég býð hingað fái meiri 
athygli og lengri röð en þessir 
sem ég nefni hér. Það væri mjög 
leiðinlegt að þurfa að byrja að 
segja nei við ísbíla...

Kári Viðarsson

kirkjanokkar.is

Loksins er komið að því!
Guðsþjónusta verður í Brimilsvallakirkju 

sunnudaginn 28. ágúst kl. 14. 

Eftir allt góða veðrið í sumar er enn frekar ástæða 
að koma saman til kirkju að þakka og fagna!

Skráning fermingarbarna og örstutt kynning fyrir þau 
og forráðamenn eftir guðsþjónustu.

Hugleiðing um list og ísbíla..

Auglýsingaverð 
í Jökli

Svarthvítar auglýsingar
Opna í svarthv 38.890
Heilsíða í svarthv.  25.926
Hálfsíða í svarthv. 17.107
1/4 í svarthv.    11.162
1/8 í svarthv.   8.136
1/16 í svarthv.     5.007

Verðin eru með 24% vsk

Smáauglýsingar kosta 800,- 
og er þá miðað við 150 innslætti pr. auglýsingu.

Hver innsláttur umfram 150 kostar 5,-

Lit auglýsingar
Opna í lit  69.880
Heilsíða í lit  46.586
Hálfsíða í lit 32.337
1/4 í lit  23.679
1/8 í lit  15.334
1/16 í lit  10.327



Sunnudaginn 21. ágúst 2016 
fór fram Bikarkeppni Frjáls
íþrótta sam bands Íslands, í 
frjálsum íþróttum utan húss 
fyrir 15 ára og yngri. Um er að 
ræða liða keppni, þar sem félög 
eða héraðs sambönd senda lið 
til keppni í til teknum íþrótta
greinum. 

SamVest sendi lið til keppni, 
bæði stúlkna og piltalið, og náði 
að manna allar keppnisgreinar.

Hver keppandi má keppa mest 
í 2 greinum og boðhlaupi, þannig 
að það reynir á að geta skipað 
hverja grein þeim sem best ræður 
við hana. 

Krakkarnir stóðu sig mjög 
vel og í heildina (stúlkur og 
piltar) fékk lið SamVest 113 stig 
og lenti í 5. sæti af þeim 11 liðum 
sem tóku þátt. 

 Það er ánægjulegt að geta 
náð að skipa bæði stúlkna og 
piltalið í öllum keppnisgreinum 
og geta boðið keppendum á 
starfssvæðinu okkar að taka 
þátt í svona liðakeppni. Með því 
sköpum við fleiri skemmtilega 
viðburði fyrir unglingana 
okkar, eflum stuðning við iðkun 
frjálsíþrótta á starfssvæðinu og 
treystum enn frekar samstarfið 
innan vébanda SamVest

 
Eftirtalin skipuðu bikarlið 

SamVest að þessu sinni:  
Piltar:  
Daníel Fannar Einarsson (2002) 
UMSB: hástökk og 1500 m hlaup 
Elvar Einarsson (2001) UMSB: 100 
m grindahlaup
Halldór Jökull Ólafsson (2002) HHF: 

kringlukast og 400 m hlaup
Sigursteinn Ásgeirsson (2001) 
UMSB: spjótkast og kúluvarp
Stefán Jóhann Brynjólfsson (2001) 
UMSB: langstökk og 100 m 
hlaup  Boðhlaup: Daníel Fannar, 
Elvar Örn, Sigursteinn og Stefán 
Jóhann.
 
Stúlkur:  
Andrea Björk Guðlaugsdóttir (2001) 
HHF: boð hlaup  Birta Sigþórsdóttir 
(2003) HSH: kúluvarp  Björg 
Hermanns dóttir (2001) HSH: 100 m 
hlaup Guðrún Ósk Aðalsteinsdóttir 
(2001) HHF: hástökk og 1500 m 
hlaup Liv Bragadóttir (2001) HHF: 

spjótkast og kringlukast  Rakel Jóna B. 
Davíðsdóttir (2002) HHF: langstökk 
og 80 m grindahlaup. Tinna Guðrún 
Alexandersdóttir (2003) HSH: 400 
m hlaup Boðhlaup: Andrea Björk, 
Björg, Guðrún Ósk og Rakel Jóna.

 
Sjö af þessum keppendum eru 

15 ára á árinu, þannig að í næstu 

bikarkeppni (innanhúss, ca. í 
febrúar 2017) þá þarf að finna 
nýja keppendur til að yngja upp 
liðið. Tilvalið markmið fyrir yngri 
keppendur, að komast í Bikarlið 
SamVest. 

bá

SamVest með lið í Bikarkeppni FRÍ

FELLASKJÓL

Auglýsum eftir starfskrafti í ummönnun 
á Dvalar og hjúkrunarheimilið Fellaskjól.

Um er að ræða annarsvegar ca 50% stöðu á virkum dögum 
frá kl 8:30 til 12:30 og  ca 50 % stöðu í vaktavinnu 

þar sem unnið er aðra hvora helgi.

Upplýsingar gefur Trish í síma 4386677 
eða í e-mail fellaskjol@simnet.is

Á myndinni eru, frá vinstri: Björg, Elvar, Stefán Jóhann, Daníel Fannar, Sigursteinn, Halldór Jökull og Unnur Jónsdót-
tir þjálfari. Fremri röð frá vinstri; Rakel Jóna, Birta, Andrea Björk og Guðrún Ósk. Á myndina vantar þær Liv og Tinnu 
Guðrúnu. 

Á dögunum endurnýjuðu 
Hringiðan Internetþjónusta, 
Borgarbyggð og Snæfellsbær 
samkomulag  f r á  2006 
um internetþjónustu á 
sunnanverðu Snæfellsnesi (frá 
Hellnum að Hítará). Sem hluti af 
samkomulaginu mun Hringiðan 
taka að fullu niður eldra netkerfi 
og skipta því út fyrir nýrra og 
betra kerfi. Fjarskiptastaðurinn 
á  Ko lv iðarnes i  verður 
ljósleiðaravæddur sem mun 
hámarka eins og kostur er 
áreiðanleika kerfisins.

 
Vinna við uppfærslu er í 

fullum gangi og er uppfærslu 
á tengingum í Snæfellsbæ að 
mestu lokið og gert er ráð 

fyrir að uppfærslu tenginga 
í Borgarbyggð ljúki fyrir 
mánaðarmótin. Samningurinn 
gildir til 1. ágúst 2018 og gefur 
hann bæjarfélögunum svigrúm 
að vinna að ljósleiðaravæðingu.

 
Verðlag á tengingum er í 

samræmi við það sem gengur og 
gerist á stærri þéttbýlisstöðum 
og stendur íbúum svæðisins 
og eigendum frístundahúsa 
nú til boða tengingar með 
ótakmörkuðu niðurhali. Þeir 
sem hafa áhuga á að kynna sér 
betur nýju tengingarnar og verð 
þeirra er bent á að hafa samband 
við Hringiðuna á hringidan@
hringidan.is eða í síma 525 2400.

Internet í 
dreifbýli



Árlegt sumarmót SamVest var 
haldið á Völuvelli á Bíldudal 
laugardaginn 13. ágúst sl. Það var 
Héraðssambandið HrafnaFlóki 
sem bauð til mótsins á Völuvelli 
á Bíldudal. Aðstæður á vellinum 
voru prýðilegar; atrennubraut 
langstökks og svæði fyrir hástökk 
og spjót eru lögð tartanefni og 
hlaupabrautin var mjög hörð og 
góð og merkt af HHF fyrir mótið. 
Við völlinn er glænýtt vallarhús 
með salernum, en gamla húsið 
fauk í óveðri síðasta vetur. 
Þess má geta að árið 2000 var 
Unglingalandsmót UMFÍ haldið 
á Bíldudal en það var í fyrsta 
sinn sem ULM var haldið um 
verslunarmannahelgi. 

Vesturbyggð bauð gestum 
gistingu á tjaldsvæðum sínum 
án endurgjalds. 

Þátttakendur voru 66 talsins, 
flestir frá HHF, á aldrinum 6 til 18 
ára, fimm fullorðnir voru meðal 
keppenda. 

Allt gekk vel fyrir sig og allar 
greinar vel mannaðar starfsfólki 
HHF, auk nokkurra hjálparkokka 
frá öðrum samböndum. Grillaðar 

voru pylsur í mótslok og í lokin 
tilkynnt um úrslit. 

HHF stóð sig frábærlega við 
undirbúning og umsjón með 
mótinu.

bá

Einn þýðingarmesti leikur 
sumarsins fyrir okkar stelpur 
verður hér á Ólafsvíkurvelli 
annað kvöld kl. 18.00 þegar ÍR 
stelpurnar koma í heimsókn. 
Leikurinn, er baráttan um 
annað sætið í riðlinum, hreinn 
úrslitaleikur. ÍR stelpurnar eru 
tveimur stigum fyrir ofan okkar 
stelpur og þar sem að þetta er 
síðasti leikurinn í riðlinum geta 
stelpurnar okkar komist stigi upp 
fyrir ÍR með sigri. Til að auðvelda 
þeim verkið er afar mikilvægt að 
þær finni mikinn stuðning frá 
fjölda áhorfenda. Stelpurnar 
eru komnar í úrslitakeppnina, 
sem þær eiga svo sannanlega 
skilið, eftir frábæra frammistöðu 

í sumar. Sigur á ÍR í þessum leik 
og þar með annað sætið gerir það 
að verkum að þær fá „auðveldari“ 
mótherja í átta liða úrslitum í 
úrslitakeppninni. Samkvæmt spá 
norsku veðurstofunnar verður, 
í tilefni dagsins, frábært veður. 
Það er föstudagskvöld og ætti 
að vera auðvelt að skapa góða 
stemmningu. Við skorum því 
á alla bæjarbúa að fjölmenna á 
völlinn hvort sem þeir hafa áhuga 
á fótbolta eða ekki, njóta góðrar 
skemmtunar og láta í sér heyra 
á jákvæðann hátt, hvetja liðið og 
hjálpa til við að koma stelpunum 
í úrslitin.

óhs

Sumarmót í frjálsum

Mjög þýðingarmikill leikur



Nú hellast yfir okkur fréttir um 
að stjórnmálamenn ætli að bæta 
kjör eldri borgara og öryrkja. 
Félagsmálaráðherra hyggst nú 
leggja fram frumvarp þegar 
aðeins nokkrar mínútur eru eftir 
af starfs tíma hennar í embætti. 
Fjár mála ráðherra fer mikinn 
þessa dagana. Hann ræðst á fjöl
miðla menn og pistlahöfunda og 
sakar þá um falsanir og að allt 
sem þeir birti sé þvættingur. 

Bjarni sendi eldri borgurum 
bréf í síðustu kosningabaráttu 
þar sem hann lofaði að afnema 
tekjutengingar í bótakerfinu 
og rjúfa þá fátæktargildru sem 
stjórnvöld hefðu búið lífeyris
þegum og öryrkjum. Bjarni 
sagði þar að þetta væri ákaflega 
ósanngjarnt og vinnuletjandi. 
Þetta fyrirkomulag væri algjörlega 
í mótsögn við þá stefnu að 
eldra fólk væri hvatt til þess að 
lengja vinnualdurinn og auka 
þannig þjóðartekjurnar. Öllum 
sem það hafa reynt er ljóst að 
atvinnutekjur aldraðra og öryrkja 
eru skattlagðar um 80% þegar 
tillit er tekið til skerðinga lífeyris.  
Það sorglega í málinu er að allir 
vita hvað þarf að gera. Þessi tvö 
ásamt flokksfélögum sínum hafa 

haft allt kjörtímabilið til að laga 
þetta í samræmi við þau loforð 
sem þau gáfu. Hin dapurlega 
staðreynd blasir því við að það 
virðist vera einhver þjóðarsátt 
um að halda þessum hópum 
við hungurmörkin og treysta á 
flokkshollustu þeirra. 

Í þessu sambandi er vert að 
nefna að á endurreisnarárunum 
eftir hrun var reynt að hlífa 
þessum hópum og lágmarka 
þær skerðingar sem þeir urðu 
fyrir. Ekki tókst það fullkomlega, 
en allir vissu að að allt var 
til fjandans farið. Vildarvinir 

núverandi stjórnarflokka höfðu 
fengið gefins alla bankastarfsemi 
og höfðu á örfáum árum rænt 
þar öllu og ruplað. Innistæður 
aldraðra af ævisparnaði voru 
horfnar. Eina fjárfestingin sem var 
varanleg eftir þessa mestu hneisu 
þjóðarinnar voru auglýsinga
spjöld Framsóknar flokksins 
og próf kjörsfjárfestingar Sjálf
stæðis manna. Er nú hægt að 
kalla það varanlega fjárfestingu? 
Mitt svar er já, vegna þess að í 
krafti stórra kosningasigra hefur 
verið unnið að breytingum í 
þágu þeirra efnameiri en hinir 
skildir eftir. Skattar á láglauna
fólk hafa verið hækkaðir en 
lækkaðir á hátekjufólk og fjár
magnseigendur. Það virðist ríkja 
um það þjóðarsátt að halda áfram 

að svelta gamalt fólk og öryrkja. 
Það er nóg að tala um það bara 
rétt fyrir kosningar og stóla á 
minnisleysi kjósenda. 

Ísland er gott land, bæði 
ríkt og fagurt. Hér býr fámenn 
þjóð við gríðarlega auðlegð. 
Hér geta allir haft það gott ef 
rétt er gefið.  Við skulum ekki 
gleyma því að það voru fulltrúar 
núverandi ríkisstjórnaflokka sem 
greiddu atkvæði gegn afturvirkni 
þeirrar litlu hækkunar sem varð 
á lífeyri. Á meðfylgjandi grafi úr 
fjárlagafrumvarpinu fyrir árið 
2016 má sjá hvernig og hvenær 
ríkissjóður var endurreistur og 
hver staðan var þegar núverandi 
ríkisstjórn tók við. Til að skýra 
þessa mynd með einföldum 
hætti, þá sýnir hún að síðustu 
ríkisstjórnar biðu það örlög 
að verða hin óvinsælasta en 
þeirrar núverandi að verða sú 
vinsælasta. Ef þau hefðu aðeins 
sett tekjustrikið í lárétta stöðu 
værum við þar stödd að búið væri 
að rétta af alla innviði.  Já, alla þá 
innviði sem skornir voru inn að 
beini þegar engir peningar voru 
til. En nei, þeim lá svo á að bæta 
í sjóði ríka fólksins. Æ, vesalings 
fólkið, hvers virði er að vera ríkur 
á Íslandi ef geyma þarf peningana 
í útlöndum?

Ingi Hans Jónsson 
Grundarfirði

Ja hérna hér!
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