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Viltu segja skoðun þína? 

Reykjanes kemur næst út 
fimmtudaginn 23. janúar. 

næsta 
blað

Árið 2014 er runnið upp.Hvernig verður þetta nýja ár? Eflaust skiptast á 
skin og skúrir eins og allta. Það virðist samt gæta mun meiri bjartsýni 
meðal landsmanna nú en mörg síðustu ár.Óvinsælasta ríkisstjórn 

sem nokkurn tíma hefur setið lét af völdum á síðasta ári. Flestir voru búnir 
að fá upp í kok af skattpíningarstefnu hinnar tæru vinstri stjórnar. Bjartara 
er framundan. Ríkisstjórn Framsóknar- og Sjálfstæðisflokks hefur tilkynnt 
aðgerðir til aðstoðar skuldsettu fólki. Fyrstu skref hafa verið stigin í að lækka 
skatta. Kjarasamningar hafa tekist við stóran hóp launþega á almenna mark-
aðnum.Það er því eðlilegt að léttara sé yfir mörgum.

Hér á Suðurnesjum er þó ástæða til að hafa áhyggjur af stóra málinu upp-
byggingu atvinnulífsins.Lítið hefur gerst í þeim efnum á jákvæðan hátt. Við 
erum að vakna upp við það að frekari framkvæmdir og gangsetning álvers í 
Helguvík er ekki í augsýn. Suðurnesjamenn hafa vonast til að úr þessu stærsta 
atvinnutækifæri myndi rætast með nýrri og jákvæðari ríkisstjórn. Því miður er 
það ekki að gerast. Verulega stórar fjárhæðir liggja því bundnar í steynsteypu 
álversins og hafnaframkvæmdum í Helguvík. Nú er sagt að ýmislegt annað 
sé á prjónunum til atvinnuuppbyggingar í Helguvík. Vonandi er það rétt,en 
það trúa því fáir miðað við það sem á undan er gengið.

Helsti vaxtarbroddurinn í jákvæðri atvinnuuppbyggingu er þjónustan í 
ferðamennskunni. Það er flott en nægir ekki eitt og sér.

Í lok maí verður kosið til sveitastjórna. Umræðan á næstu mánuðum mun 
örugglega taka mið af því. Málefni einstakra sveitarfélaga og frambjkóðendur 
þar verða það sem kjósendur koma til með að meta og vega. Samt er þð nú 
svo að í stærri sveitarfélögum þar sem stjórnmálaflokkarnir tefla fram listum 
undir sínum bókstaf spila landsmálin inn í.  Margra augu munu beinast að 
Reykjanesbæ. Mun Sjálfstæðisflokknum takast að halda meirihluta sínum 
eða verða þar breytingar?

Það mun mikið velta á því hvernig Björt framtíð og Píratar spila á sín spil. 
Þessir hafa byr í seglin samkvæmt skoðanakönnunum. Verði af framboðum hjá 
þeim hér á Suðurnesjum kemur það til með að hafa veruleg áhrif. Meirihlutar 
verða þá í hættu og gætu hæglega fallið.

Eitt mál á landsvísu getur orðið Sjálfstæðisflokknum dýrkeypt. Fyrir Al-
þingiskosningar fór það ekkert milli mála að flokkurinn lofaði þjóðaratkvæða-
greiðslu um hvort halda ætti áfram aðildarviðræðumvið ESB eða ekki. Það var 
talað alveg skýrt af formanni flokksins Bjarna Benediktssyni. Þjóðaratkvæða-
greiðsla fer fram á kjörtímabilinu og ég vil sjá að hún fari fram á fyrri hluta 
kjörtímabilsins,sagði Bjarni. Það er ekki hægt að misskilja þessi orð á neinn hátt.

Leiðarahöfundur er á móti því að Ísland gangi í ESB og myndi segja NEI 
við spurningunni um áframhaldandi viðræður. Það breytir því ekki að Sjálf-
stæðisflokkurinn lofaði að spyrja þjóðina um framhald viðræðna. Við það 
verður að standa.

Yfirlýsingar Össurar Skarphéðinssonar um vinnubrögð ráðamanna í Sam-
fylkingunni hafa að vonum vakið athygli. Össur segir frá því hvernig fyrir-
hugaðar virkjanir í neðri hluta Þjórsár voru notaðar sem skiptimynt í póli-
tískum hrossakaupum við VG til að hægt væri að halda áfram ESB viðræðum.
Samfylkingin féllst á óskir VG um að hætta við virkjanir í stað þess féllist VG 
á að svíkja sitt loforð um aandstöðu við ESB. Það vekur óneitanlega athygli 
að aðalmaðurinn í öllum þessum pólitísku hrossakaupslýsingum Össurar 
skuli vera Oddný G.Harðardóttir,þingmaður hér í kjördæminu og þáverandi 
fjármálaráðherra.Varla stuðluðu þessi vinnubrögð  að atvinnuuppbyggingu 
í kjördæminu.Rétt að árétta að þetta eru yfirlýsingar Össurar eins af forystu-
mönnum Samfylkingarinnar.

Ágætu lesendur. Óska þess að nýbyrjað ár færi okkur frið og ánægju.
Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Árið 2014

Bæjarstjórn Garðs samþykkti að 
rekstri Garðvangs verði haldið áfram
Bæjarstjórn hefur samþykkt að 

rekstri Garðvangs verði haldið 
áfram og tryggt að orðið verði 

við óskum þess heimilisfólks sem býr 
á Garðvangi og þess óska að það geti 
búið þar áfram. Jafnframt lýsir bæj-
arstjórn því yfir að hjúkrunarrými 
á Garðvangi verði ekki tekin þaðan 
gegn vilja bæjarstjórnar Garðs, enda 
er heimilisfólk á Garðvangi með lög-
heimili í Sveitarfélaginu Garði.

Bæjarstjórn Garðs lýsir yfir and-
stöðu við samþykkt meirihluta í 
stjórn Dvalarheimilis aldraðra á 
Suðurnesjum (DS) um að hjúkr-
unarheimilinu Garðvangi verði lokað 

og starfsemi þess flutt á Nesvelli í 
Reykjanesbæ. Stjórn DS hefur ekki 
heimildir til að leggja niður hjúkr-
unarheimilið og flytja starfsemina á 
annan stað. Ákvörðun um slíkt er í 
höndum heilbrigðisráðherra

Bæjarstjórn Garðs skorar á heil-
brigðisráðherra að sjá til þess að 
Garðvangi verði ekki lokað og þannig 
virtur vilji bæjarfélaganna, Garðs og 
Sandgerðis, um að leggja ekki niður 
eina hjúkrunarheimilið í þessum 
tveimur bæjarfélögum. Bent er á að 
ráðuneytið hefur ítrekað upplýst að 
skipan þessara mála sé háð samstöðu 
sveitarfélaganna sem standa að DS.

Bæjarstjórn skorar á heilbrigðisráð-
herra að sjá til þess að framlög verði 
veitt úr Framkvæmdasjóði aldraðra 
og/eða á fjárlögum til að kosta hlut 
ríkisins við breytingar á húsnæði 
Garðvangs, sem nemi 85% af kostn-
aðnum. Bæjarstjórn lýsir yfir vilja 
sínum til að koma að því máli með 
svokallaðir leiguleið. 

Loks samþykkir bæjarstjórn að fela 
bæjarstjóra undirbúning þess að ráða 
hönnuð til þess að gera tillögur að 
breytingum á húsnæði Garðvangs, 
þannig að það standist ýtrustu kröfur 
um aðbúnað og húsnæði á hjúkr-
unarheimilum.

Þorrablót á 
Nesvöllum
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

efnir til Þorrablóts laugar-
daginn 1.febrúar á Nesvöllum. 
Nánar auglýst þegar nær dregur.

Karlakór Keflavíkur 60 ára:

Stofnun kórsins og starf
Karlakór Keflavíkur var stofnaður 

1. desember 1953 og var því 60 
ára á síðasta ári. Kórinn hefur 

starfað samfellt í þessi 60 ár. 
Eins og vænta má hefur starfið átt sínar 

hæðir og lægðir en ávallt hafa starfað 
í kórnum kraftmiklir einstaklingar af 
öllum Suðurnesjum. 

Á fyrri árum þegar framboð af tóm-
stundum og afþreyingu var minna en nú 
má segja að kórinn hafi notið sérstöðu og 
kraftar kórmanna dreifst minna en nú 
er. Að öllum líkindum hefur innra starf 
kórsins risið hæst á þeim árum þegar 
kórinn byggði sitt glæsilega félagsheimili 
að Vesturbraut 17-19 í Keflavík. 

Á þessum árum hefur kórinn gefið 
út hljómplötuna „Karlakór Keflavíkur“ 
(1981) og hljómdiskana“Suðurnesja-
menn“ (1996), „Tónaberg“ (2003) og „Þú 
lýgur því“ (2008), sem inniheldur lög eftir 
popptónskáld okkar Suðurnesjamanna; 
Rúnar Júlíusson, Magnús og Jóhann, 
Magnús Kjartansson, Gunnar Þórðar-
son og fleiri. 

Kórinn hefur verið fastur liður í menn-
ingarlífi Suðurnesja allan þennan tíma. 

Starfið. 
Innra starf kórsins er öflugt og skemmti-
legt. Fyrir utan vikulegar æfingar heldur 
kórinn árlega ýmis skemmtikvöld með fé-
lögum. Má þar nefna sviðakvöld eða ný-
liðakvöld þar sem kórfélagar koma saman 
og kynna starfið fyrir áhugasömum 
einstaklingum, árlega árhátíð kórsins, 
jólatónleika, vortónleika og vorferðir. 

Þess utan hefur kórinn farið í all-
margar utanlandsferðir svo sem til Fær-
eyja, Kanada og nú síðast til Pétursborgar 
í Rússlandi. 

Kórinn hefur einnig tekið þátt í 
mörgum söngviðburðum með öðrum 
kórum, sungið við ýmsar athafnir í 
kirkjum m. a. við jarðarfarir. Þá hefur 
kórinn sungið við ýmis tilefni; í af-
mælum, heimsótt stofnanir og sungið á 
hátíðisdögum í bæjarfélögum á svæðinu. 
Má þar nefna 17. júní, Ljósanótt, Sjóar-
ann síkáta, Sandgerðisdaga og fleira. 

Kórinn heldur sínar reglubundnu 
æfingar á fimmtudagskvöldum þar 
sem oft er mikið fjör. Þótt einbeiting 
og agi einkenni æfingarnar eru innan 
raða kórsins miklir karakterar sem gera 

starfið skemmtilegt. Tónlistin hefur þann 
eiginleika að skapa samhljóm í félags-
skapnum og menn halda endurnærðir 
heim að lokinni hverri æfingu. 

Eiginkonur núverandi og fyrri kór-
manna hafa með sér öflugan félagsskap, 
Kvennaklúbb Karlakórs Keflavíkur, sem 
stendur fyrir ýmsum uppákomum og 
styður við starf kórsins með ýmsum 
hætti. 

Karlakórinn hélt sína árlegu árshátíð 
7. desember s. l. í félagsheimili sínu við 
Vesturbraut og var mikið um dýrðir i 
tilefni afmælisins. 

Framundan
Eftir áramót mun kórinn hefja undirbún-
ing vortónleika með því að halda í æf-
ingabúðir um helgi og í vor er áformað að 
halda hina árlegu vortónleika og vorferð 
þar sem kórinn mun koma fram utan 
heimabæjarins. 

Haustið 2015 mun kórinn standa fyrir 
svonefndu „Kötlumóti“ í Reykja nesbæ. 
Katla er Samband sunnlenskra karlakóra. 
Þá munu karlakórar af sunnanverðu 
landinu koma saman í Reykjanesbæ 
og bjóða upp á fjölda tónleika auk þess 
sem kórarnir allir koma saman og mynda 
um 600 manna kór sem syngur fyrir 
Suðurnesjamenn. 

Núverandi stjórnandi kórsins er Helga 
Bryndís Magnúsdóttir. 

„Kertatónleikar„
Í vetur hélt kórinn sína árlegu „Kerta-
tónleika„í Ytri-Njarðvíkurkirkju 5. des-
ember. Þetta voru jólatónleikar þar sem 
sköpuð var hátíðleg jólastemming á að-
ventunni með skemmtilegri kertalýsingu 
og jólasöngvum. 

Að þessu sinni voru Kvennakór 
Suðurnesja og Barnakór Holtaskóla 
gestasöngvarar 
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Hvernig leggst árið 2014 í þig?
Nýtt ár er runnið upp. Reykjanes leitaði til nokkurra aðila og spurði þá, hvernig leggst árið 2014 í þig?

Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri:

Bara birta framundan

Árið 2014 leggst einstaklega vel 
í mig. Eftir lægðir síðustu ára 
virðast mörg fræ vera byrjuð 

að spíra hér í atvinnulífinu. Svæðið á 
betri tækifæri til fjölbreyttra atvinnu-
hátta en flest önnur. Með samstöðu 
og skýrum vilja munum við lyfta 
Grettistaki. Frammistaða í sam-
ræmdum prófum, heilbrigðari lífs-
hættir og árangur á sviði íþrótta sýnir 
að unga fólkið okkar ætlar sér að halda 
fána Suðurnesja hátt á lofti. Við sjáum 
endalaus ný og spennandi tækifæri hjá 
Keili og á Ásbrú.

Í einkalífinu er bara birta framundan 
með fjölskyldu, vinum og frábæru 
starfsfólki Keilis. Og veiðisumarið 

verður að vanda stórbrotið. Lífið er 
yndislegt. Njótum þess.

Júlíus Jónsson, forstjóri HS Veitna hf:

Spennandi tímar hjá HS Veitum

Í meginatriðum leggst árið vel í mig. 
Ég tel að efnahagslífið sé hægt og 
bítandi að taka við sér m.a. vegna 

jákvæðara viðhorfs til atvinnulífsins 
þó brýnt sé að vinda ofan af ýmsum 
hindrunum sem búnar hafa verið til 
á síðustu árum. Hér á Suðurnesjum 
eru nokkur verkefni í undirbúningi 
sem vonandi verða að veruleika og 
svo eru verkefni eins og fiskeldi Stolt 
Seafood á Reykjanesi sem þegar hafa 
orðið að veruleika og eiga bara eftir 
að eflast frekar. Það hefur verið mjög 
ánægjulegt að vera þátttakandi í upp-
byggingu orkuveranna í Svartsengi 
og á Reykjanesi í yfir 30 ár og sjá 
hversu öflug starfsemi hefur myndast 
út frá orkuvinnslunni. Þar má fyrst 
nefna fjölþætta starfsemi Bláa lóns-
ins í Svartsengi, hótel Norðurljós og 
síðan efnavinnslu Carbon Recycling. 
Á Reykjanesi eru auk fiskeldis Stolt 
Seafood fiskþurrkunarfyrirtækin 
Haustak og Háteigur og við bæði 
orkuverin eru frekari möguleikar til 
skoðunar. Ég sé hinsvegar ekki fyrir 
mér að álver verði að veruleika á næst-
unni vegna hins lága álverðs sem nú 
er og breytingar þar á ekki sjáanlegar 
í kortunum. Þegar samningar voru 
undirritaðir í apríl 2007 var álverð 
rúmlega 2.700$ en er nú rúmlega 
1.700$

Á persónulegu nótunum þá voru 
áramótin umtalsverð tímamót þar 
sem ég lét af starfi forstjóra HS Orku 
en er áfram forstjóri HS Veitna. Við-
brigðin eru töluverð eftir að hafa verið 
í framvarðarsveit við uppbyggingu 
orkuveranna í yfir 30 ár. Framundan 
eru hinsvegar spennandi tímar hjá HS 
Veitum en starfsemi Veitunnar er að 
mér finnst vanmetin af mörgum. Til 
upplýsingar má nefna að ársverk HS 
Veitna eru um 60% (ca.80 á móti 50) 
fleiri en hjá HS Orku, starfstöðvarnar 
eru fjórar þ.e. á Suðurnesjum, Hafnar-
firði, Vestmannaeyjum og í Árborg og 
að árleg velta er yfir 5 milljarðar. 

Ég vil að lokum nota tækifærið og 
færa öllum lesendum blaðsins bestu 
óskir um farsæl komandi ár.

Fanney Dóróthe Halldórsdóttir, skólastjóri:

Viljinn, við og venjurnar 

Nýtt, spennandi ár framundan, 
óskrifað blað. Þessi skil milli 
þess sem liðið er og þess sem 

framundan er eru sjaldan eins augljós 
og áþreifanleg eins og akkúrat á þessum 
nokkru dögum á ári. Uppgjör þess liðna 
og mótun þess nýja. Ég byrja árið á því 
að verða árinu eldri og hef verið mjög 
meðvituð um þessi tímamót allt frá því 
að ég man eftir mér. Tár og kökkur í 
hálsi fylgja ávalt þessum dögum, líklega 
vegna trega við að sleppa því sem liðið 
er, minningar, tilhlökkun og kannski 
einhverskonar kvíði fyrir óvissunni og 
framtíðarplönum. Ég staldra alltaf við 
og velti fyrir mér hvað ég hef lært á liðnu 
ári og hvað ég vil fá út úr árinu, hvaða 
markmiðum vil ég ná? Þau þurfa ekki 
endilega að vera risavaxin eða fyrirferða 
mikil. En að setja sér markmið og gera 
áætlun um hvernig ég ætla að ná því 
hjálpar til við að fókusa. Áramótin eru 
tilefni til sjálfsskoðunar, ígrundunar og 
ákveðins uppgjörs við þá 8760 stundir 
sem hafa liðið frá árinu áður. Stundum 
hafa árin verið mjög góð og stundum 
skelfilega erfið og þá situr það jafnan 
í manni og við sjáum ekki alveg tæki-
færin fyrir framan okkur. Ráðaleysi, nei-
kvæðni og tortryggni hafa að nokkru 
leyti einkennt umræðuna í samfélaginu 
á liðnu ári. Íslenskt samfélag hefur verið 

nokkuð fast í sama hjólfari og umræðan 
í samfélaginu beinst í ríku mæli að veik-
leikunum okkar á meðan styrkleikarnir 
gleymast oft. Breytingar eiga sér stað 
fyrst og fremst „innan frá og út“. Við 
þurfum að byrja á að breyta sjálfum 
okkur, hugsun okkar. Kerfið er aldrei 
sterkara en einstaklingarnar sem skapa 
það. Við berum ábyrgð á að þjálfa okkar 
eigin færni til að takast á við kröfur 
nútímans og búa okkur undir fram-
tíðina. Öll leitum við að raunverulegri 
hamingju, tilgangi og sönnum árangri. 
Fræðimenn hafa bent á að það sem 
einkennir hamingjusamt og árangurs-
ríkt fólk sé jákvæðni, markmið eða til-
gangur, vilji til að vinna, sjálfsagi, gott 
innsæi, vera vel að sér og lesa sér til, taka 
áhættu, gera væntingar og hugsa stórt. 
Jæja það er þá varla flókið! Eða hvað? 

Við höfum öll hæfileika til að velja, 
það er að segja fortíðin, genin og 
hvernig aðrir hafa komið fram getur 
án efa haft áhrif en það er ekki þar með 
sagt að framtíðin sé algjörlega undir því 
komin, það er í valinu sem hamingjan 
liggur. Hindúar segja að guð sé í öllu og 
að hægt sé að öðlast það sem einblínt er 
á. Upp úr þessu hefur máttur aðdrátt-
araflsins verið einfaldaður í: ,,það sem 
við einblínum á, það vex“, mátt aðdrátt-
araflsins. Eins og það gerir gott að taka 

stöðuna á framgangi lífsins þá er ég ein 
af þeim sem er minn eigin, versti dóm-
ari og hef einhverskonar innra „drive“ 
sem stoppar aldrei. Ég ætla árið 2014 
að halda áfram í að æfa mig í að staldra 
við í núinu, njóta andartaksins og rækta 
kærleikann til alls og ekki síst til mín 
og minna. Einblína á það sem ég vil að 
vaxi hjá mér og í kringum mig. Talna-
spekin segir að árið verði gott, talan 14 
hefur þversummuna 5 (1+4) og er tala 
sjálfstæðis og frelsis. Hún er drífandi og 
andlega hreinsandi, logandi af ástríðu 
og hugsjón. Fimman er annað hvort 
eða tala, enda mitt á milli áss og tíu. 
Hún fylgir fyrst og síðast eigin sann-
færingu og er hreinskiptin með það. 
Það ætti að lofa góðu á ári sem hefst á 
kjaraviðræðum og kosningum í landi 
elda og ísa þar sem drift, hreinsun og 
hugsjónavinna getur skipt sköpum um 
framhald lands í uppbyggingu. 

Jón Guðlaugsson, slökkviliðsstjóri B.S.:

Bjartar horfur á nýbyrjuðu ári.

Ég lít á nýbyrjað ár með til-
hlökkun, og er sannfærður um 
að erfiðleikar sem fylgdu banka-

hruninu séu að baki og að framundan 
séu bjartari tímar.

Á nýbyrjuðu ári sé ég fyrir mér upp-
byggingu nýrrar slökkvistöðvar en á 
undanförnum árum hefur verið unnið 
að lausn á húsnæðisvanda Brunavarna 
Suðurnesja, þar sem núverandi húsnæði 
er fyrir löngu orðið alls ófullnæjandi. 

Á síðasta ári var unnið að stofnun 
byggðasamlags um rekstur B.S. en sam-
kvæmt nýjum sveitarstjórnarlögum 
verður samstarf sveitarfélaga að vera 
í formi byggðasamlaga og þarf þeirri 
formbreytingu á rekstri B.S. að vera 
lokið í síðasta lagi 15.október 2014. Með 

þeirri breytingu verða samþykktir fyrir 
félagið færðar í nútíma horf en eldri 
samþykktir eru frá árinu 1974, þegar 
Brunavarnir Suðurnesja voru stofnaðar 
og þá í samvinnufélagsformi.

Frá árinu 1988 hefur B.S. sinnt sjúkra-
flutningum á Suðurnesjum fyrir utan 
Grindavíkur, á síðustu árum hefur verið 
um skammtímasamning að ræða til eins 
árs í senn. Ég hef vonir til þess að á þessu 
ári verið hægt að horfa til lengri fram-
tíðar og að gerður verði samningur við 
Sjúkratryggingar Íslands til lengri tíma, 
en það mun eyða þeirri óvissu sem fylgir 
skammtímasamningum.

Á Suðurnesjum eru rekin öflug 
slökkvilið íbúum Suðurnesja til heilla 
og hafa sveitarfélögin sem standa að 

rekstri B.S. verið öflugur bakhjarl, en 
það sýndu þau enn og aftur með þeirri 
samþykkt að hefja það ferli að koma 
slökkviliðinu í nýtt húsnæði á fitjum.

Ég óska Suðurnesjamönnum gleði-
legs árs og þakka ánæjulegt samstarf 
liðinna ára.

Kjartan Eiríksson, Kadeco:

Tækifærin allt í kringum okkur

Árið 2014 er spennandi og 
leggst vel í mig. Mér finnst 
tíminn líða allt of hratt og 

trúi því varla að 2013 sé liðið. Það er 
þó góð áminning um að staldra við, 
njóta þess og meta það sem við höfum í 
kringum okkur. Þar á ég við fjölskyldu, 
vini, einstaka náttúrufegurð landsins 
og öll þau ómældu tækifæri sem okkar 
frábæra land hefur upp á að bjóða. 
Tækifærin eru allt í kringum okkur 
og ég er sannfærður um að mörg verða 
nýtt árið 2014.

Mér finnst bjarsýnin i samfélaginu 

vera að aukast og fólk á Suðurnesjum 
vera farið að bera höfuðið hærra en 
undanfarin ár. Umræðan um svæðið 
hefur verið of neikvæð sem smitast 
hefur yfir anda íbúanna á svæðinu 
og jafnvel skert sjálfstraust fólks að 
hluta. Þrátt fyrir tímabundna erfið-
leika er ekki innistæða fyrir of mikilli 
neikvæðni. Við verðum líka að gleðj-
ast yfir litlu sigrunum – megum ekki 
gleyma því sem vel hefur tekist. Hér er 
búið að skapa sterkan grundvöll sem 
mun skila mikilli uppbyggingu til langs 
tíma litið.

Þurfum að lyfta andanum og vera 
stolt af því samfélagi sem við búum 
í – öðru vísi getum við ekki sannfært 
aðra um þau tækifæri sem sannanlega 
eru hér til staðar.

Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri SSS:

Áfram jákvæðni á árinu 2014

Þegar klukkan læðist nær mið-
nætti og nýtt ár er alveg að ganga 
í garð, lætur maður huga reika 

til baka. Maður fyllist þakklæti yfir því 
sem vel hefur gengið á árinu og því sem 
afrekað hefur verið hvort sem það er 
stórt og smátt. 

Þar sem ég er mikil bjartsýnismann-
eskja að eðlisfari verð ég að segja að 
árið 2014 leggst vel í mig. 

Undanfarin ár hafa reynst okkur 
Íslendingum erfið en ég hef trú á 
því að nú fari að sjást til lands. Ef ég 
mætti óska mér einhvers fyrir hönd 
okkar Suðurnesjamann, þá væri það 
að allir þeir sem nú eru án atvinnu, 
fengju vinnu við sitt hæfi. Vonandi ber 
okkur gæfu til þess að nýta okkur öll 
þau tækifæri sem eru svo sannarlega til 
staðar, okkur öllum til heilla. 

Ég ætla að halda áfram að temja mér 
jákvæðni á árinu 2014 og bind vonir 
til þess að næsta sumar verði sólrík og 
hlýtt fyrir íbúa Suð-vesturhornsins. Við 
eigum það svo sannarlega skilið eftir 
rigningarsumarið 2013!
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Gróa Hreinsdóttir kórstjóri:

Ekkert traust til fólks í pólitík

Öll ár byrja vel fyrir mig - en 
bara fyrsti dagurinn, því 1. 
janúar 2011 eignaðist ég 

fyrsta barnabarnið. 
Árið 2014 leggst ekkert sérlega vel í 

mig. Ég er atvinnulaus í vetur eins og 
í fyrravetur sem er alls ekkert nota-
legt. Atvinnuleysisbætur eru GRÍN. 
Það hefur verið gefin út opinberlega 
hvað fjölskylda þarf að hafa í tekjur til 
að eiga fyrir nauðþurftum og það er 
meira en tvöföld sú upphæð sem ég 
fæ í bætur ! 

Á þessu nýbyrjaða ári reikna ég því 
með að flytja úr landi, enda sýnt að 
allir stjórnmálamenn, alveg sama fyrir 
hvaða flokk eða hreyfingu þeir komast 
inn á þing, enda þar eins og geimverur 
án eiginleikans að finna til með íbúum 
þessa lands. Í áramótauppgjörum ým-
issa kom verulega sterkt fram að það 
eru í raun ekkert stjórnmálamenn sem 
stýra landinu, heldur hagsmunaöfl. Ég 
hef verið einstæð 5 barna móðir í 15 ár 
og hef aldrei haft það jafn skítt og núna. 

Ég myndi vilja sjá fólk á Alþingi sem 
ber velferð íbúa landsins fyrir brjósti og 

skal flytja aftur til Íslands þegar þjóðin 
hefur haft vit á því að kjósa EKKI á þing 
eftir gömlu gildunum. Ég hef skilað 
mínum atkvæðaseðli auðum í síðast-
liðnum kosningum því ég ber ekkert 
traust til fólks í pólitík. 

Eitt af tilhlökkunarefnum ársins er 
Landsmót íslenskra kvennakóra sem 
haldið verður á Akureyri í byrjun maí. 
Þar munu koma saman örugglega um 
500 - 600 syngjandi konur og verður 
mikið fjör á Norðurlandinu þessa helgi. 

Sendi vinum og ættingjum á 
Suðurnesjum hlýjar kveðjur. 

Guðmundur Pétursson formaður SAR:

Við hjá SAR lítum þokkalega 
björtum augu á árið 2014

Það er að losna um verkefni sem 
hafa verið í bið og með útspili rík-
isstjórnarinnar sem virðist ríkja 

þokkalega sátt um þá ættu hjólin að fara 
að snúast hraðar. SAR er að vinna með 
mögum aðilum að svokölluðum Norð-
urslóðaverkefnum og er áætlað að kynna 
þau opinberlega á fundi þann 23 janúar 
2014 Grænásbraut 506 hjá atvinnuþró-
unarfélaginu Heklunni. Kynning þessi 
verður kynnt sérstaklega. Um leið er 
verið að undirbúa málstofu á Akureyri 
með Atvinnuþróunarfélagi Eyfirðinga 
sem verður þann 14 mars 2014 á Ak-
ureyri. Ráðstefna um Norðurslóðir 
verður svo hér á Keflavíkurflugvelli 8-9 
maí 2014 og er þar hugmyndir um að 
kynna kvikmynd sem verður gerð um 
leit og björgun hjá Landhelgisgæslunni 

en þar með ætlum við að stuðla að því 
að mannvirki á Keflavíkurflugvelli og 
aðstaða í Helguvík geti verið nýtt hvað 
varðar Norðurslóða verkefni. Við erum 
einnig að vinna með aðilum sem ætla að 
vera með endurfundi varnarliðsmanna 
og þeirra sem unnu fyrir þá á árum áður. 
Verða þessir endurfundir á ljósanótt 
2014 nánar tiltekið 6. September. Þessi 
verkefni snúa mörg að ferðaþjónustu en 
leit og björgun auk þjónustu við Norður-
slóðaverkefni er fyrir alla sem vilja taka 
þátt og telja sig eiga möguleika. Hvetjum 
við alla sem eru í fyrirtækjarekstri að 
koma á kynninguna þann 23 janúar 
næstkomandi. 

Hér á svæðið eru að koma sterkir að-
ilar sem ætla sér að undirbúa fyrir auk-
inn ferðamannastraum til landsins.isavia 

er með mörg og stór verkefni á næsta 
ári sem verða boðin út. Við erum að 
undirbúa málstofu sem verður þann 10 
apríl en þar er ætlunin að aðilar vinnu-
markaðarins í framkvæmdum hittist og 
skoði hvað hægt er að gera til að bæta 
samskiptin milli aðila öllum til hagsbóta. 

Samtök atvinnurekenda á Reykjanesi 
líta því nokkuð björtum augum á árið 
2014. 

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur:

Möguleikarnir eru miklir

Í upphafi árs er mér ofarlega í minni 
vinna föður míns síðustu árin við 
að skrásetja heimildir um ættfeður 

mína sem flestir voru sjósóknarar í 
marga ættliði, ættaðir af Suðurnesj-
unum. Við lestur nýútkominnar bókar 
hans ,,Fólkið mitt suður með sjó”, fyllist 
ég virðingu og þökk til þeirra sem á 
undan hafa gengið og rutt brautina. 
Það er gott að staldra við og ígrunda 
hvernig hægt er að feta í fótspor þessa 
merka fólks sem háði harða lífbar-
áttu á þessu svæði, þar sem oft gaf á. 
Möguleikarnir eru miklir og á árinu 
2014 er líklegt að mörg góð verkefni hér 
á Reykjanesinu komist í fastar skorður 
ef vel er á haldið. Það nálgast kraftaverk 
að sjá árangur ungu kynslóðarinnar og 
hvað skólafólkið okkar hefur áorkað í 
góðu samstarfi við foreldra og bæinn. 
Ég hlakka til áframhaldandi samstarfs 
við skólana sem talmeinafræðingur á 
svæðinu. Ég mun auk þess halda áfram 
að fylgja úr hlaði frábærum móttökum 
á smáforritinu Lærum og leikum með 
hljóðin sem ég gaf út á síðasta ári og 
er hið fyrsta og eina sinnar tegundar 

á sviði framburðar og hljóðkerfisvit-
undar á Íslandi.

Ég hvatti Árna minn til að gefa kost á 
sér áfram í sveitarstjórnarkosningunum 
næsta vor. Ég veit líklega manna best 
hvað hann leggur á sig og hvar þekking 
hans og reynsla nýtist best. En umfram 
allt skiptir mestu máli að honum þykir 
vænt um samfélagið og vinnur einarð-
lega og af trúmennsku, þrátt fyrir mikla 
ágjöf. Vonandi tekst áfram að fylgja í 
fótspor þess góða fólks sem hefur unnið 
samfélaginu okkar gagn.

Hvernig leggst árið 2014 í þig?
Nýtt ár er runnið upp. Reykjanes leitaði til nokkurra aðila og spurði þá, hvernig leggst árið 2014 í þig?

Kjartani þakkað
Mánudaga,miðvikudaga og 

föstudaga kl.9:30 mætir 
Kjartan Másson,kennari, í Reykjanes-
höllina og tekur nokkrar léttar æf-
ingar með þeim sem mættir eru. 
þessar léttu æfingar njóta mikilla 
vinsælda og fjöldi fólks sem mætir.
Margir mæta á hverjum morgni 
til að ganga nokkra hringi og taka 
æfingarnar með.Aðrir mæta bara 
í æfingar. Allir eru velkomnir og 
þetta kosta ekkert. Kjartna vinnur 
þetta í sjálboðavinnu. Fyrir jólin af-
henti Gunnar Jóhannsson Kjartani 
smáþakklætisvott fyrir hönd gesta 
Reykjaneshallarinnar. Ef þú hefur 
ekki prófað að mæta er um að gera 
að drífa sig núna á nýbyrjuðu ári.

Traust geymsla 
– og öruggur flutningur alla leið!

Frystigámar
til sölu eða leigu

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100
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Eigum á lager 20 og 40 ft. frystigáma.

Bjóðum einnig gámahús, geymslugáma og 
salernishús í ýmsum stærðum og gerðum.

Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að þörfum 
hvers og eins.

www.stolpiehf.is Hafðu 
samband!
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Jólatónleikar  
Eldeyjarkórsins
Eldeyjarkórinn söng nokkur lög 

fyrir gesti Nesvalla á Aðvent-
unni. Kórinn fékk fínar við-

tökur enda virkilega flottur. Stjórnandi 
er Arnór Vilbergsson. 

Glæsilegt 
fréttabréf í 
Grindavík
Járngerður, fréttabréf Grindavíkur-

bæjar, kom út stuttu fyrir jól. Það 
er ansi efnismikið að þessu sinni. 
Eftirfarandi fyrirsagnir er að finna 
í blaðinu: 
-  Ertu að velta því fyrir þér að byggja 

þitt eigið húsnæði?
-  Hvað get ég gert fyrir Grindavík?
-  Íþróttastefna Grindavíkur
-  Menningarstefna Grindavíkur
-  Ný skólastefna Grindavíkur til 

næstu fjögurra ára
-  Fjárhagsleg staða Grindavíkur-

bæjar er mjög sterk
-  15 hektara gróðurhús í undirbún-

ingi
-  Vinabærinn Penistone
-  Fimm stjörnu hótel rís
-  Áætlar að opna 35 herbergja gisti-

hús í Festi næsta sumar
-  Gleðileg jól í Grindavík
-  Sameiginleg félagsaðstaða í 1. 

áfanga
-  Góður árangur næst með foreldra-

færninámskeiðum
-  Sólin mun rísa úr hyldýpi 

myrkursins
-  Gerum Grindavík að hjólreiðabæ

Ritstjóri Járngerðar er Þorsteinn 
Gunnarsson, sviðsstjóri frístunda- 
og menningarsviðs.

Hægt er að skoða blaðið á heima-
síðu Grindavíkur

Sá eini í heiminum
Flugfreyjukórinn kom í heimsókn 

á Aðventunni til Nesvalla. Kórinn 
flutti nokkur fín lög, en mjög vel 

var mætt til að hlusta á þennan flotta 

kór. Flugfreyjukórinn flutti lög sín undir 
stjórn Magnúar Kjartanssonar. Hann sagði 
þennan kór einstakan. Þetta væri eini flug-
freyjukórinn sem til væri í heiminum. 

Afhentu 
fimm 
spjaldtölvur
Fjölskylda Sigurðar Ingv-

arssonar í Garði afhenti 
nýlega Barnaspítala Hr-

ingsins 5 spjaldtölur að gjöf. Þetta 
er í minningu Sigga sonar þeirra 
hjóna (f.04.10.1970 d.22.12.1985) 
en tengigjaldið af leiðiskrossunum 
er nýtt í góð málefni á ári hverju. 

Þorsteinn Gunnarsson,  
sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar.

Stendur best allra sveitarfélaga
Árið 2014 leggst bara ljómandi vel 

í mig. Hér í Grindavík er mikil 
uppbygging framundan. Hér er verið að 
byggja ný íþróttamannvirki, bókasafn og 
tónlistarskóla og rekstur bæjarfélagsins 
gengur hér. Grindavík var eitt af þremur 
sveitarfélögum sem lækkaði útsvarið 
sitt og stendur best allra sveitarfélaga á 
landinu samkvæmt nýrri úttekt hjá vegin 
Arionbanka. Hér er öflugt atvinnulíf og 
mikill uppgangur í ferðaþjónustunni, 
framkvæmdir við gamla félagsheimilið 
Festi eru á næstu grösum en þar mun 
rísa myndarlegt 35 herbergja gistihús. 
Þá er Bláa Lónið að undirbúa byggingu 
á 74 herbergja 5 stjörnu lúxushóteli. Risa 
tómatagróðurhúsið er í undirbúningi, 
fiskeldi og ýmislegt fleira þannig að við 
erum mjög bjartsýn hér í Grindavík. Þá 
má geta þess að hér er talsvert verið að 

byggja af einbýlis- og parhúsum. Hvað 
sjálfan mig varðar hef ég sett mér nokkur 
markmið hvað varðar leik og starf. Ég 
klára m.a. meistaranámið mitt í HR, ætla 
með Þrótt Vogum upp um deild og svo 
að njóta lífsins almennt.

Hvernig leggst árið 2014 í þig?
Nýtt ár er runnið upp. Reykjanes leitaði til nokkurra aðila  
og spurði þá, hvernig leggst árið 2014 í þig?

Sigurbjörg Eiríksdóttir Sandgerði:

Bjartsýn
Það er ekki hægt að ræða um nýja 

árið án þess að staldra aðeins við 
það sem á undan er gengið, árið 

2013. Ég er sátt við að það sé liðið og 
vonast eftir góðu ári 2014. Hvað atvinnu 
áhrærir hefur árið 2013 verið frekar 
dapurt hér á þessu heimili líkt og síð-
astliðin þrjú ár. 

En ég bind miklar vonir við nýja árið 
og sé strax teikn um að atvinnulega séð 
verði það betra.

Fjölskylda mín er stór og gæti því verið 
einskonar þverskurður af þjóðfélaginu. 
Ég á fimm börn, fjórtán barnabörn og 
tvö langömmubörn. Af fimm börnum 
eru nú tvö í Noregi. Það segir aðeins sögu 
um atvinnutækifærin á Íslandi. Reyndar 
hefur sonur minn og fjölskylda búið er-
lendis frá því fyrir hrun. Þar var stundað 
framhaldsnám og hugmyndin að koma 
aftur heim en við sjáum ekki að námið 
nýtist á Íslandi í bráð.

En ég vil vera bjartsýn og er það í 

eðli mínu. Sandgerðisbær fór af stað 
með frábært átak fyrir eldri borgara ný-
lega. Bærinn ætlar að lækka fasteigna 
og leikskólagjöld. Það mun létta aðeins 
á fjölskyldum í bæjarfélaginu. Ég fór í 
kirkjuna mína um hátíðirnar og þakkaði 
Guði fyrir heilbrigð börn og afkomendur. 
Ég vona að þeim auðnist áfram að halda 
góðri heilsu sem er gulli betri. Raunar 
undirstaða góðs lífs.

Ég hlakka til ársins 2014 sem ég vona 
að verði ár framfara og uppbyggingar.

Silla E.

Svava Bogadóttir skólastjóri:

Við höfum verk að vinna
Árið 2014 leggst mjög vel í mig, ég er bjartsýn.

Varðandi Stóru-Vogaskóla og Sveitar-
félagið Voga hef ég ástæðu til þess 

þar sem foreldrasamstarf hefur aukist 
og er það alltaf góðs viti. Forráðamenn 
sveitarfélagsins hafa einnig sýnt skóla-
þróun og málefnum skólans almennt 
skilning og er það líka vel. 

Niðurstöður úr Pisa könnun sem 
gerð var 2012 voru birtar fyrir nokkrum 
vikum síðan og eins og flestir muna komu 
íslenskir grunnskólar ekki vel út hvað 
varðar það að því að lesa sér til gagns, 
þeim líður hins vegar vel í skólunum, 
gleymum því ekki. Almenningur í 
landinu hefur miklar skoðanir á hvað 
megi betur fara í grunnskólum lands-
ins þegar niðurstöður eru skoðaðar. Og 
það er auðvitað jákvætt því það veitir 
þannig skólunum og foreldrum, eðlilegt 
aðhald. Miðað við viðbrögðin hljótum 
við að reikna með því að stjórnvöld og 

almenningur sé tilbúinn að leggja sitt af 
mörkum til að bæta lestrargetu nemenda 
því að það eru bæði gömul sannindi og 
ný að til að börnunum okkar gangi vel í 
grunnskóla þarf að vera samvinna milli 
starfsmanna grunnskólans, nemenda og 
síðast en ekki síst foreldra. Við höfum 
verk að vinna eftir sem áður.

Árni í framboð
Árni Sigfússon, bæjarstjóri hefur 

síðustu vikurnar legið undir 
feldi og íhugað framboðsmálin. Nú 
er hann komin undan feldinum og 
ætlar að gefa áfram kost á sér sem 
oddviti Sjálfstæðismanna og í starf 
bæjarstjóra. 
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Grinda-
víkurbær 
styrkir 
Karlakór 
Grindavíkur
Bæjarráð hefur samþykkt 

tillögu frístunda- og menn-
ingarnefndar um að styrkja 

Karlakór Grindavíkur til þess að 
efla starfsemi kórsins sem stofnaður 
var í fyrra. Karlakórinn fær 200.000 
kr. hvort samningsár og jafnframt 
leggur Grindavíkurbær kórnum til 
æfingahúsnæði í útistofu Tónlistar-
skóla Grindavíkur. 

Innifalið í samningnum er að ár 
hvert skal Karlakór Grindavíkur 
vera með tónleika og koma fram á 
viðburðum í bæjarfélaginu. 

Á myndinni eru Róbert Ragnars-
son bæjarstjóri og Ólafur Þór 
Þorgeirsson kátir eftir undirritun 
samningsins

Íbúalýðræði rætt í Garði
Íbíafundur var haldinn í Garði 10. 

desember s. l. þar sem rætt var 
um íbúalýðræði. Halldóra Hregg-

viðsdóttir frá Alta flutti framsögu, 
en síðan var fundarmönnum skipt í 

hópa til að koma með hugmyndir um 
íbúalúðræði. 

Margar hugmyndir komui fram, 
sem væntanlega verða kynntar síðar. 
Eins og fram hefur komið voru uppi 

hugmyndir um það innan bæjar-
stjórnar að við næstu kosningar yrði 
viðhaft persónukjör. Lítið hefur heysrt 
af þessum hugmyndum minnihlutans 
síðan þær voru lagðar fram. 

Leiðin til læsis
Kennarahópur undir forystu 

Helenu Rafnsdóttur afhenti 
skömmu fyrir jól fræðslustjóra 

Reykjanesbæjar minnislykill, sem inni-
hendur handbók ásamt fleir gögnum 
sem gagnast vel til lestrarkennslu í 1. 
til 4. bekk grunnskóla. 

Verkefnið er styrkt af Menningar-

sjóði Reykjanesbæjar og fékk einnig 
styrk frá Sandgerðisbæ. Ætlunin er að 
grunnskólar landsins geti keypt þessi 
gögn. 

Leiðin til læsis er flott handbók fyrir 
kennara til að vinna með nemendum 
að aukinni lestrarfærni og til að auka 
lesskilning. 

Halldóra Hreggviðsdóttir Davíð Ásgeirsson Guðbrandur Stefánsson

Brynja Kristjánsdóttir jenný Harðardóttir Gísli Heiðarsson

Gyða arnmundsdóttir deildarstjóri og Bryndís Guðmundsdóttir talmeima-
fræðingur.

Helena rafnsdóttir afhendir Gylfa jóni Gylfasyni fræðslustjóri verkefnið.

Sýnishorn af verkefni

Helena fór yfir og útskýrði,Leiðin til læsis.

Kennarahópurinn sem vann verkefnið ásamt fræðslustjóra.

Hver á að bera ábyrð á málefnum 
eldri borgara á Suðurnesjum? 

Hugmynd um að komið verði á 
samráðsfundum með sveitar-
stjórnum á Suðurnesjum um 

framtíð á þjónustu við eldri borgara á 
Suðurnesjum var rædd á stjórnarfundi 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum 12. 
desember síðast liðinn. 

Samþykkt var að fela formanni fé-
lagsins að koma á samráðsfundum með 
sveitarstjórnarmönnum á Suðurnesjum 
og stjórnar félagsins um framtíðarskipan 
skipulags og uppbyggingar á hjúkr-
unarheimilum og þjónustu við eldri 
borgara á Suðurnesjum. 

Eins og kunnugt er þá hefur 
Reykjanesbær gert samning um að fela 
Hrafnistu í Reykjavík rekstur Nesvalla. Þá 
samþykkti stjórn Dvalarheimilis aldraðra 
á Suðurnesjum, með atkvæðum þriggja 
stjórnarmanna en þrír stjórnarmenn sátu 
hjá, hliðstæðan samning við Hrafnistu í 
Reykjavík og gerður var milli Reykjanes-
bæjar og Hrafnistu. Þá hefur sveitarfé-
lagið Garður samþykkt að reka Garðvang 
áfram og er það vel. Ekki veitir af því 
mikil þörf er fyrir hjúkrunarrýmum á 
Suðurnesjum. 

Þessi niðurstaða er ekki sú sem að Fé-
lag eldri borgara á Suðurnesjum hefur 
talið best fyrir okkur eldri borgara og 
samfélagið á Suðurnesjum. Farsælast er 
að sveitarfélögin á Suðurnesjum standi 
saman um uppbyggingu og rekstur 
hjúkrunarheimila og þjónustu við eldri 
borgara. 

Stjórn FEBS ítrekar að hugsa 
verður til framtíðar. Eldri borgurum á 
Suðurnesjum sem þurfa dvöl á hjúkr-
unarheimilum fjölgar ört og gert er 
ráð fyrir að árið 2020, sex árum eftir 
að hjúkrunarheimilið á Nesvöllum 
verður komið í rekstur, verði líklega um 
40–50 sjúkir eldri borgarar á biðlista 
eftir þjónustu á hjúkrunarheimilum ef 
ekkert verður að gert. Það á því að vera 
hlutverk sveitarfélaganna á Suðurnesjum 
að hafa forystu um að hefja nú þegar 
undirbúning fjölgunar hjúkrunarrýma 
fyrir sjúka aldraða á svæðinu. 

Tilgangurinn með samráðsfundunum 
er að búa til vettvang þar sem sveitarfé-
lögin á Suðurnesjum vinni saman með 
formlegum hætti að mótun framtíðar-
stefnu öldrunarmála á Suðurnesjum í 
samráði og samvinnu við alla aðila sem 
koma að þessum mikilvæga málaflokki. 

Gleðilegt ár og þakka fyrir sam-
starfið á liðnu ári. 

Eyjólfur Eysteinsson formaður FEBS. 
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Sjónmælingar í Optical Studio

Tímapantanir í síma:

Optical Studio í Smáralind, 5288500
Optical Studio í Keflavík, 4213811
Optical Studio í Leifsstöð, 4250500

Prófkjör í Garðinum
Sjálfstæðisfélagið í Garði hefur 

ákvepip að viðhafa prófkjör 
vegna vals á framboðslistann 

vegna sveitarstjórnarkosningann í 
maílok n. k. Framboðsfrestur er til 
föstudagsins 24. janúar n. k. en sjálft 
prófkjörið fer fram laugardaginn 22. 

febrúar n. k. Sjálfstæðisflokkurinn 
hefur núna 4 bæjarfulltrúa af 7. Ekki 
er vitað hvort þeir ætla allir að gefa 
kost á sér áfram. 

Ekkert hefur heyrst af framboðs-
málum annarra en N-listinn er með 2 
bæjarfulltrúa og L-listinn einn. 

Prófkjör í Garði:

Sveitarstjórnarkosningar 2014
Sjálfstæðismenn og óháðir í 

Sveitarfélaginu Garði hafa 
ákveðið að efna til prófkjörs 

vegna uppstillingar á framboðslista 
fyrir komandi sveitarstjórnarkosn-
ingar. Eru allir sem hafa áhuga á og 
styðja slíkt framboð hér með hvattir 
til að gefa kost á sér. Sér í lagi er 
þessari hvatningu beint til kvenna, 
sem því miður oftar en ekki hallar 
á þegar framboðslistar eru skoðaðir 
með hliðsjón af kynjaskiptingu og 
uppröðun á framboðslista.

Í prófkjörinu verður kosið um 7 
einstaklinga, hvorki fleiri né færri. 
Framboðsfrestur rennur út 24. jan-
úar 2014 og skulu áhugasamir senda 
tilkynningu um framboð sitt á net-
fangið: einholt3@gmail.com. Einnig 
er hægt að senda tilkynningu um 
framboð með pósti á: Reynir Þor-
steinsson, Einholt 3, 250 Garði.

Koma skal fram nafn viðkomandi, 
kennitala, heimilisfang, sími, netfang 
og svo að sjálfsögðu það sæti sem 
sóst er eftir.

Sjálft prófkjörið mun svo fara fram 
laugardaginn 22. febrúar 2014. Kosið 
verður í samkomuhúsinu og verður 
kjörfundur frá kl. 11.00 - 21.00.

Í kjörstjórn eru eftirtaldir aðilar 
og veita þeir jafnframt nánari upp-
lýsingar:

Reynir Þorsteinsson - 863 7313
Ágústa Ásgeirsdóttir - 863 3475
Kristjana P. Kristjánsdóttir - 864 

1129
Einar Tryggvason - 899 8144
Olafur Róbertsson - 898 8061
Kosið er til sveitarstjórna 

laugadaginn 31. maí n.k.
Með von um að sem flestir gefi 

kost á sér.
Stjórnin.

Nokkrir netabátar voru að veiðum
Fyrir aflatöluáhugamann eins 

og mig þá er alltaf gaman í 
byrjun árs, vetrarvertíðinn 

hefst þá og þó ekki sé sama stemming 
fyrir vertíðum í dag eins og var áður 
fyrr þá hef ég engu að síður gaman 
af því að fylgjast með henni og koma 
því til skila á einhvern hátt.

Það voru ekki margir bátar sem 
voru á sjó á milli hátíðanna og það 
sem vekur kannski mest athygli er að 
línubáturinn Þórkatla GK gerði ansi 
góðan túr því báturinn sem er bú-
inn að vera að gera út frá Djúpavogi 
síðan í maí 2013 kom loksins suður 
og hóf róðra frá Grindavík og Sand-
gerði um miðjan desember.  Þórkatla 
GK fór út 28 desember og kom með 
til Sandgerðis tæp 11 tonn og af því 
var þorskur tæp 7 tonn.  Er þessi afli 
langtum meiri enn hjá öðrum línu-
bátum sem voru á sjó þennan dag, 
alls var Þórkatla GK með tæp 16 tonn 
í tveim löndunum.  

Aðrir bátar sem réru milli hátiða 
voru t.d Óli Gísla HU sem var með 9 
tonn í 2, Daðey GK sem var með 14 
tonn í tveim, Sædís Bára 5,5 tonn í 
einni löndun, Óli á Stað GK 9,5 tonn 
í tveim, Hópsnes GK 3 tonn í einni 
löndun og Dúddi Gísla GK tæp 13 
tonn í tveim.

Nokkrir netabátar voru að veiðum 
og var Tjaldanes GK með 12 tonn í 
tveim, enn bátnum gekk nokkuð vel 
í desember og var með 125 tonn í 9 
sjóferðum. Erling KE sem reyndar 

réri ekki á milli hátíðanna var með 
143 tonn í 5.   Maron GK var með 
4 tonn í tveim, Askur GK 4,5 tonn 
í einni löndun.  Gullfari HF sem 
rær frá Grindavík var með 9 tonn í 
tveim löndunum sem er ansi gott því 
báturinn er nú ekki nema 15 tonna 
plastbátur.  

Enginn dragnótabátur réri enn afli 
þeirra báta sem voru á sjó í desember 
var mjög slakur.  Örn KE var hæstur 
þeirra með 46 tonn í 7 róðrum.   Ansi 
langt var í næsta bát sem var Sigurfari 
GK sem var einungis með 14 tonn í 
5 róðrum.

Frystitogarnir komu allir með 
afla sem landað var fyrir jól og var 
Baldvin Njálsson GK með 646 tonn 
eftir um mánuð á veiðum.  Þar var 
ufsi mest eða 233 tonn, karfi 173 
tonn og þorskur 158 tonn.  Gnúpur 
GK kom með 521 tonn og af því var 

þorskur 205 tonn og karfi 180 tonn.  
Hrafn GK var með 474 tonn og af 
því var þorskur 179 tonn ufsi 65 tonn 
og ýsa 56 tonn.  Og að lokum Hrafn 
Sveinbjarnarson GK sem landaði 225 
tonnum eftir um 10 daga á veiðum 
enn togarinn landaði tvisvar í des-
ember samtals um 600 tonnum.  Í 
fyrri löndunni var ufsi 240 tonn og 
í þeirri seinni  var þorskur 90 tonn.

Árið 2013 var nú beinlínis ekki 
ár frystitogarasjómanna því ansi 
mörgum sjómönnum á þessum 
skipum var sagt upp vegna þess að 
skipunum var lagt eða breytt.  Fyrstur 
var Freri RE, en útgerðin sameinaði 
kvótann yfir á Vigra RE, næstur var 
Helga María AK sem var breytt í 
ísfiskstogara.  Svo kom Venus HF.  
Síðan komu í desember Þór HF og 
Örvar SK.  Svo stendur til að Þor-
björn geri breytingar á frystitogara-
skipastóli sínum, því lengja á Hrafn 
Sveinbjarnarsson GK og leggja einum 
frystitogara.  Hver það er, er ekki 
vitað enn giska ég á Hrafn GK þar 
sem hann er mun minni heldur enn 
Gnúpur GK en Gnúpur GK er eini 
frystitogari Þorbjarnar sem hefur t.d 
sótt í Barnetshafið og hefur náð að 
koma með yfir 1000 tonn að landi 
eftir sjóferð þangað.

Allavega árið 2014 er hafið og 
vil ég því óska lesendum til ham-
ingju með nýtt ár og eigiði gott ár 
framundan.  

Gísli R.

Aflafréttir

Garður:

Nemendur völdu jólahúsið
Nemendur 10. bekkjar Gerðaskóla 

völdu jólahúsið í Garði. Fyrir 
valinu varð Skagabraut 16. Myndin er 

frá afhendingu viðurkenningar. Frá 
vinstri Helgi Þór, Justine, Sverrir Karls-
son og Magnús Stefánsson, bæjarstjóri



Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

SJÓMANNA- OG VÉLSTJÓRAFÉLAG GRINDAVÍKUR

SANDGERÐISBÆR

Sveitarfélagið VogarSveitarfélagið Garður
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Vagnar og stálgrindahús 
frá WECKMAN Steel

STÁLGRINDAHÚS
Fjöldi stærða og gerða í boði

Stærð palls 2,55 x 8,60 m

Verð kr. 1.890.000,- með virðisaukaskatti

Weckman flatvagnar 
/ löndunarvagnar

RÚLLUVAGNAR – 
LÖNDUNARVAGNAR
Stærð palls 2,55 x 8,6m

Vagnar 6,5 - 17 tonn.
Verðdæmi:
8 tonn kr. 1.250.000,- með virðisaukaskatti.
12 tonn kr. 1.590.000,- með virðisaukaskatti.

Weckman sturtuvagnar

STURTUVAGNAR
Burðargeta 6,5 – 17 tonn

þak og veggstál 
galvaniserað og litað

 
Bárað• 
Kantað• 
Stallað• 

 
Fjöldi lita í boði

Víkurhvarfi 5 • Kópavogi • Sími 588 1130 
 hhaukssonehf@simnet.is
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Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.
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Hjördís svarar:

Svar við bréfi vegna aðstöðu  
Hæfingarstöðvarinnar,  
Hafnargötu 90 í Reykjanesbæ 

Það kann einhverjum að finn-
ast athugavert að ég skuli svara 
„opnu bréfi“ til bæjarstjórnar 

Reykjanesbæjar. En þar sem ég er 
sá embættismaður bæjarins sem ber 
ábyrgð á starfsemi Hæfingastöðvar-
innar, tel ég mikilvægt að koma eftir-
farandi á framfæri: 

Það er margt rétt sem kemur fram í 
bréfi Rutar varðandi stöðu húsnæðisins 
þegar sveitarfélagið tók yfir starfsemi 
Hæfingarstöðvarinnar. Sveitarfélaginu 
stóð til boða að kaupa húsnæðið, en 
ákvað að gera það ekki. Var það m. a. 
gert í ljósi þess að menn vildu skoða 
aðra möguleika fyrir starfsemina. 

Strax við yfirfærslu málefna fatlaðs 
fólks til sveitarfélagsins var m. a. hafin 
athugun á hvort hægt væri að finna 
hentugra húsnæði fyrir starfsemi Hæf-
ingarstöðvarinnar og þá sérstaklega 
haft í huga aðstaða til útiveru og hugs-
anlega gróðurræktunnar, en einnig 
horft til staðsetningar og talið mikil-

vægt að hún væri miðsvæðis í samfé-
laginu. Eftir þá skoðun var niðurstaðan 
að stærð húsnæðisins að Hafnargötu 
90 og staðsetningin vægi þyngra en 
gróðuraðstaða, fyrir þá starfsemi sem 
þar færi fram. 

Samstarf við eigendur hússins hefur 
frá upphafi verið hið besta og m. a. 
var strax farið í viðhaldsframkvæmdir 
sem hafði verið ábótavant til margra 
ára, eins og kemur fram í bréfi Rutar. 

Í byrjun sumars 2013 komu upp 
grunsemdir um að það kynni að 
vera „sveppur„í húsnæðinu. Strax 
var brugðist við af hendi húseiganda, 
sem fékk sérfræðinga til verksins, sem 
stóð yfir í nokkrar vikur. Á meðan á 
framkvæmdum stóð var starfsemin 
flutt í húsnæði Þroskahjálpar við 
Suðurvelli. Fljótlega eftir að starf-
semin hófst á ný að Hafnargötu 90, 
komu upp grunsemdir um að ekki 
hefði komist að öllu fyrir þær raka-
skemmdir sem valdar voru af sveppa-

mynduninni. Þá þegar var ákveðið að 
notendur og starfsmenn skyldu njóta 
vafans og húsnæðinu lokað á meðan 
farið var í umfangsmiklar viðhalds-
framkvæmdir, húsgögnum skipt út 
ofl. Leitað var til Hús og Heilsu sem 
sérhæfa sig í „sveppa“ myndunum í 
húsum og farið að tilmælum þeirra 
við framkvæmdina. 

Nú er starfsemin komin á fullt 
aftur í húsnæðinu við Hafnargötu 90. 
Undirrituð hefur verið í sambandi við 
starfsmenn og aðstandendur og hvergi 
komið fram annað en að menn séu 
sáttir. 

Að lokum er rétt að geta þess, að lengi 
var horft til húsnæðis Þroskahjálpar 
við Suðurvelli sem hugsanlegs fram-
tíðarhúsnæðis fyrir Hæfingarstöðina. 
Af því verður þó ekki, en það mun 
samt áfram þjóna fötluðu fólki, því 
undirrituð hefur verið viljayfirlýsing 
milli Reykjanesbæjar og Þroskahjálpar 
um að breyta húsnæðinu í íbúðir fyrir 
fatlað fólk. 

Ég vil nota þetta tækifæri til að 
þakka öllum þeim sem að málum 
komu á þessu langa ferli og óska öllum 
gleðilegra jóla. 

Hjördís Árnadóttir  
framkvæmdastjóri  

Fjölskyldu og félagsþjónustu

 Grindavík:

Slökkviliðs- og Lionsmenn
koma færandi hendi
Fyrir jólin komu slökkviliðs-

menn í heimsókn í 3. bekk. Ás-
mundur Jónsson slökkviliðs-

stjóri var með fræðslu um eldvarnir. 
Þá leystu nemendur eldvarnargetraun 
sem allir 3. bekkingar landsins taka 
þátt í. 

Síðan birtust tveir slökkviliðsmenn 
í fullum skrúða og vakti það athygli 
barnanna. Þeir færðu nemendum 
plakat og vasaljós að gjöf. Vasaljósin 
eiga eflaust eftir að koma sér vel í 
friðargöngunni sem er á næsta leiti. 
Á sama tíma komu í heimsókn tveir 
Lionsmenn og færðu þeir öllum lita-
bók að gjöf. Erum við afar þakklát 
fyrir þessar gjafir og ávallt gaman að 
fá góða gesti í heimsókn. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Garður
Flott fjárhagsstaða

Á íbúafundi í desember var fjár-
hagsáætlun sveitarfélagsins 
fyrir næstu ár kynnt. Fram 

kom að fjárhagsstaða sveitarfélagsins 
er virkilega sterk og er með þvi albesta 
sem gerist hér á landi. Rekstur sveitar-
félagsins skilar afgangi og innan tveggja 
ára verður búið að greiða upp allar 
langtímaskuldir. Þessi staða sveitarfé-
lagsins er frábær. 

Magnús Stefánsson bæjarstjóri
Einar jón Pálsson forseti bæjar-
stjórnar

Margir mættu 
á brennu
Hún var stór og glæsileg 

áramóabrennan í Garði,mynd 
af henni prýðir forsíðuna í dag. 
Mjög margir mættu á brennuna.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars
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Reykjanesbær styður að  
Garðvangur starfi áfram
Bæjarráð Reykjanesbæjar 

telur afar nauðsynlegt að 
fjölga hjúkrunarrýmum á 

Suðurnesjum. Með tilkomu nýs 60 
rúma hjúkrunarheimilis á Nesvöllum 
mun hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum 
einungis fjölga lítillega þar sem rík-
isvaldið hefur ákveðið að a. m. k.35 
rými færist frá DS yfir á hið nýja 
hjúkrunarheimili á Nesvöllum og 
ennfremur munu þeir hjúkrunar-
sjúklingar sem tímabundið voru 
vistaðir á HSS einnig flytjast yfir á 
Nesvelli. Í ljósi þess styður bæjarráð 
Reykjanesbæjar hugmyndir um 15-20 
rúma hjúkrunareiningu á Garðvangi 
í Garði enda sé ljóst að með því sé 
hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum að 
fjölga um sömu tölu og bætast við þau 
hjúkrunarrými sem nú þegar eru til 
staðar í Víðihlíð í Grindavík, Hlévangi 
í Keflavík og væntanleg 60 rými á Nes-
völlum. 

Bæjarráð Reykjanesbæjar telur 
ennfremur nauðsynlegt að til þess 

að unnt sé að hefja starfsemi 15-20 
rúma hjúkrunardeildar á Garðvangi 
til framtíðar verði að fara í verulegar 
endurbætur á húsnæði og aðstöðu 
væntanlegra heimilismanna í sam-
ræmi við kröfur sem gerðar eru til 
slíkra heimila í dag og ennfremur 
með hliðsjón af skýrslu Landlæknis-
embættisins um Garðvang sem kom 
fram fyrir 3 árum. Skynsamlegt væri 
að fara svokallaða „leiguleið“ við 
endurbætur á húsnæði Garðvangs og 
þarf því ríkisvaldið að samþykkja þær 
framkvæmdir og endurgreiðslu á 85% 
kostnaðar í gegnum leigusamning um 
húsnæðið til næstu 40 ára. Sveitarfé-
lagið Garður (og eftir atvikum Sand-
gerðisbær) þarf á móti að bera ábyrgð 
á framkvæmdum og kostnaði sem ekki 
greiðist í gegnum leiguleið ríkisins. 

Ef ríkisvaldið er tilbúið til þess að 
samþykkja aukin fjölda hjúkrunar-
rýma á Suðurnesjum og að ganga til 
samninga um endurbætur á húsnæði 
Garðvangs og endurleigu á húsnæðinu 

er ennfremur nauðsynlegt að Sveitar-
félagið Garður (og eftir atvikum Sand-
gerðisbær), sem framkvæmdaraðili 
verkefnisins, beri rekstrarlega ábyrgð 
til framtíðar á hugsanlegri hjúkrunar-
deild á Garðvangi með sama hætti og 
Reykjanesbær gerir gagnvart rekstri 
á hjúkrunarheimilinu á Nesvöllum. 

Bæjarráð Reykjanesbæjar telur afar 
mikilvægt að búsetumál þeirra íbúa 
sem nú búa á Garðvangi og munu 
flytjast yfir á Nesvelli þann 1. mars 
2014 séu skýr. Sveitarstjórnarmenn 
mega ekki á nokkurn hátt skapa óvissu 
um jafn mikilvægan þátt og húsnæð-
ismál íbúanna, sér í lagi þeirra sem 
sökum öldrunar þarfnast orðið mik-
illar aðstoðar hjúkrunarfólks. 

Með tilkomu Nesvalla þann 1. mars 
2014 munu íbúar Garðvangs flytjast 
yfir á hið nýja heimili í samræmi við 
kröfu Heilbrigðisráðuneytisins um 
tilflutning rýma frá DS til Nesvalla 
og ákvörðun stjórnar DS um áfram-
haldandi rekstur Hlévangs. Bæjarráð 
styður og vonar að samningar náist við 
ríkisvaldið um fjölgun hjúkrunarrýma 
á Suðurnesjum og að framkvæmdir 
geti þar með hafist við endurbætur á 
Garðvangi strax á árinu 2014.

Margrét Jónsdóttir
Margrét Jónsdóttir fæddist á 

Þingvöllum í Helgafellssveit 5. 
apríl 1907. Hún lést á Dvalarheim-
ilinu Víðihlíð, Grindavík,21. apríl 
2001. Foreldrar hennar voru Jón Sig-
mundsson frá Akureyjum, Breiðafirði, 
f.22.9.1870, og Kristín Jónsdóttir frá 
Sellátri, Breiðafirði, f.13.10.1873. Þau 
hjónin voru lengst af kennd við Gils-
bakka á Sandi. 

Margrét útskrifaðist sem ljósmóðir 
frá Ljósmæðraskóla Íslands tvítug að 
aldri, og starfaði síðan sem ljósmóðir 
á Snæfellsnesi til ársins 1944, þegar 
fjölskyldan fluttist til Njarðvíkur. Í 
rúmlega 30 ár sinnti Margrét síðan 
ljósmóðurstarfinu í hinum ýmsu um-
dæmum á Suðurnesjum. Þau hjónin 
gerðu sér heimili á Þórshamri, þ. e. 
Þórustíg 9, Njarðvík, árið 1944 og þar 
bjuggu þau þar til fyrir nokkrum árum 
að þau fluttust í Víðihlíð í Grindavík. 

Í minngargreinum um Margréti má 
m. a. lesa:

„Það var gott að alast upp hjá ykkur 
á Þórustígnum í ytri Njarðvík, þaðan á 
ég hinar bestu minningar ævi minnar, 
sem enn ylja mér. Móðir mín, besta 
móðir í heimi, var ekki bara móðir 
okkar systkinanna, heldur líka ljós-
móðir hvorki meira né minna en 3000 
barna. Hún stóð oft í ströngu, öslandi 
í snjó og regnstormum, til þess að 
taka á móti nýju lífi, aldrei sá á henni 
þreytumerki er hún kom heim eftir vel 
heppnaða för, til þess að sinna okkur 
systkinunum og vinna heimilisstörfin. 
Alltaf var hún í sínu góða og elskulega 
skapi, en ákveðin við okkur. “

„Fyrir utan ljósmóðurstarfið vann 
Margrét mikið og lengi að líknar-
störfum. Í mörg ár tók hún virkan 
þátt í starfsemi líknarfélagsins Alfa 
á Suðurnesjum en auk þess fór hún 
í ótal heimsóknir og sendi margar 
gjafir til þeirra sem höfðu lítið handa 
á milli eða áttu um sárt að binda. 
Margrét átti lifandi trú allt frá unga 
aldri. Aldrei heyrði ég hana bölva eða 
tala ljótt en nafn Jesú Krists var oft á 

vörum hennar. Hún kunni ógrynni 
bæna og versa sem hún var iðin við að 
kenna börnum sínum og síðan barna-
börnum. Hún sótti kirkju hvenær sem 
færi gafst en ekki bara á stórhátíðum. 
Spakmæli og málshætti notaði hún í 
daglegu lífi til að leggja áherslu á það 
sem hún vildi segja. “Því áttu svo fátt 
því þú nýtir ekki smátt,“ sagði hún 
stundum við mig þegar ég sem ung 
húsmóðir ætlaði að henda einhverju 
sem mér fannst ónýtt en hún var viss 
um að hægt væri að lagfæra og nota. 
“Elsku barnið mitt,“ voru orð sem við, 
börnin hennar, heyrðum oft. Einnig 
setninguna:“Ég bið daglega fyrir 
ykkur,“ og við vissum að það voru ekki 
orðin tóm. Margrét var falleg og glæsi-
leg kona í útliti. Öll framkoma hennar 
var kærleiksrík, róleg og virðuleg. Hún 
innrætti afkomendum sínum öllum 
svo og tengdabörnum mikilvægi þess 
að sýna kærleika, heiðarleika, trúm-
ennsku og umhyggjusemi í verki.“

„Margrét Jónsdóttir ljósmóðir var 
mikilsmetin kona og hlaut aðdáun 
allra er til hennar þekktu. Hún var 
miklum hæfileikum gædd og persón-
utöfrum, sem helst verður lýst með 
orðunum góðsemi, hjálpfýsi, heiðar-
leiki og gleði. Ef nokkru sinni hefur 
verið engill á jörð, þá var það hún 
Margrét Jónsdóttir ljósmóðir. “

Merkir Suðurnesjamenn

Bless sagði bless
Einn af toppunum hjá erlenda 

móðurfyrirtækinu sem hugðist 
byggja álver í Helguvík heitir 

því frumlega nafni Bless. Á dögunum 
lét Bless þau orð falla að hann segði 
bless við álverið. Hér eftir myndu þeir 
líta á þetta sem glataða fjárfestingu. Öll 
þessi vegferð vegna álvers í Helguvík 
vekur upp margar spurningar. Hvernig 
má það vera að farið var út í allar þessar 
framkvæmdir við húsnæði og hafna-
framkvæmdir ef þetta var ekki fastar í 
hendi en raun ber vitni. Og Snjókallinn 

spyr, hvað verður nú aðal kosninga-
málið í Reykjanesbæ þegar Bless hefur 
sagt bless. ?

Snjó kall inn skrif ar: 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 



Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North



Samsung · NX 1000
{ TIL BÆÐI SVÖRT OG HVÍT }

X-HM11-K

Hljómtækjastæða

X-HM30V-K

Hljómtækjastæða

Verð: 59.900Verð: 34.900
Tilboðsverð: 29.900 Tilboðsverð: 49.900

X-SM00

iPod vagga 

Verð: 39.900 kr.

DCS-222K

DVD-Heimabíóker�
5.1 rása

Verð: 49.900
Tilboðsverð: 39.900

 XW-BTS1

Bluetooth hátalarar

Verð: 22.500
Tilboðsverð: 16.900

 XW-BTS3

Verð: 33.900
Tilboðsverð: 26.900

SE-MJ721

Heyrnartól

Verð: 9.900

SE-MJ751

Verð: 18.900

Heyrnartól

Verð: 159.800

XC-P01K/LR

Mögnuð
hljómtæki

Verð: 44.900

VSX-423-S

Heimabíómagnari

3D-Blu-ray spilari

 BDP-160-S

Verð: 44.900

DVD spilari

DV-2240

Verð: 12.900

C-607

Verð: 139.800 Verð: 134.900 Verð: 7.900

S-628

Blutooth hjómtæki
m/ iPod-iPhone dokku

RX-18e

B3e bk /rdB40e RDCL10BK/WHCLR42e

Verð: 3.990 Verð: 2.990 Verð: 18.900 Verð: 11.900 Verð: 99.900

Vekjarar Ferðatæki

Útvarp

Ferðatæki

Stjörnusjónauki

TASKA
FYLGIR

Travelscope 70

Verð:16.900

Vekjarar

ÞVOTTAVÉLAR & ÞURRKARAR
Eco Bubble þvottavélar, demanta mynstruð tromla.

Stærðir: 7-12 kg.

 Barkalausis þurrkarar með rakaskynjara · 7 kg

UPPÞVOTTAVÉLAR
Treystu Samsung til að framleiða afburða uppþvottavélar.

Mjög vandaðar og glæsilegar vélar.

KÆLI-/FRYSTISKÁPAR
Eigum úrval af hágæða kæli- og frystiskápum. Stál og hvítir.

Verð frá 129.900 kr.

40“
46“
55“
65“
75“

STÆRÐIR:

SMART-TV · 3D · LED · 200 Hz. Frábær myndgæði. USB upptaka. Verð frá: 199.900 kr.

6400 LÍNAN

Úrval örbylgjuofna – Þeir gerast ekki flottari.
Verð frá 29.900 kr.

ÖRBYLGJUOFNAR
ME82V-WW

Úrval af
frábærum
sjónaukum
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