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NÝ BÖKUÐ BRAUÐ ALLA DAGA 
VERIÐ VELKOMIN 

Í SIGURJÓNSBAKARÍ  HÓLMGARÐI

Mikið úrval af hand- 
og loftverkfærum 

fyrir verkstæði.

-- sjá netverslun --
Nýlega hefur það komið fram að Íbúðalánasjóður á 57 eignir í Sveitarfélaginu Garði. Bæjaryfirvöld hafa óskað eftir samstarfi við 
Íbúðalánasjóð varðandi fjölda ónotaðra íbúða. Engin viðbrögð hafa orðið af hálfu íbúðalánasjóðs við erindinu.
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Íbúðalánasjóður 
á 57 eignir í Garði
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reykjanes er dreift í  8.000  eintökum ókeypis í  allar íbúðir á reykjanesi. 
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Viltu segja skoðun þína? 

Lengst af hefur Sjálfstæðisflokkurinn verið langstærsta stjórnmálaaflið 
á landsvísu.Flokkurinn naut stuðnings 35-45% kjósenda.Gæfa Sjálf-
stæðisflokksins var að vera víðsýnn og frjálslyndur flokkur sem náði 

til fólks sem aðhylltist grundvallarstefnu flokksins. Flokkurinn náði til miðj-
unnar í stjórnmálum með sinni stefnu. Stuðningsfólk Sjálfstæðisflokksins var 
langt í frá að vera einsleitur hópur. Innan flokksins var tekist á um aðferðar-
fræði og áherslur í einstökum málum. Forysta flokksins sýndi umburðarlyndi 
og skilning á að sjónarmið gætu verið misjöfn. Innan stofnana flokksins s.s. 
á Landsfundi tókst mönnum að finna leiðina sem allir gátu verið sáttir við.
Því miður hefur fylgi flokksins fallið verulega á síðustu árum.Sjálfstæðis-
flokkurinn hefur tekið mun harðari afstöðu í ýmsum málum en áður var. 
Flokkurinn hefur færst lengra á hægri kantinn. Nú er umburðarlyndi og 
skilningur gagnvart fleiri en einni skoðun ekki eins og áður var. Nýlegt dæmi 
er umræðan um hækkun matarskattarins. Margir efast um þessa aðgerð og 
því eðlilegt að fólk láti í sér heyra. Einn varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins 
hefur haft miklar efasemdir og leyft sér að gagnrýna fyrirhugaða hækkun á 
matarskatti.Í stað þess að taka umræðuna og ræða málin heyrðist frá framá-
mönnum í flokknum að þessi ungi þingmaður ætti að drífa sig í annað lið 
ef hún væri eitthvað ósátt með tillögur forystunnar.
Það eru svona vinnubrögð,sem hafa orðið til þess að fæla marga kjósendur 
frá flokknum.

Ekki benda á mig
Framsóknarmenn og þá sérstaklega Eygló Harðardóttir,núverandi félags-og 
húsnæðismála töluðu mikið um húsnæðisvandann og ekki væri mikið mál að 
leysa þau. Framboð þyrfti að vera á leigumarkaði af ódýru húsnæði. Sérstök 
áhersla yrði á húsnæðissamvinnufélög.
Það er því athyglisvert að fylgjast með Eygló Harðardóttur,félags-og húsnæðis-
málaráðherra síðustu mánuðina. Eygló sagðist ekkert botna í að sveitarfélögin 
væru ekki á fullu að byggja leiguíbúðir fyrir sitt fólk. Þessa dagana segir hún 
að lausnin sé fólgin í að verkalýðshreyfingin byggi íbúðir fyrir sitt félagsfólk. 
Þegar húsnæðissamvinnufélög spyrja húsnæðismálaráðherrann hvers vegna 
þau eru ekki með í skuldaleiðréttingarpakkanum segir hún. Ekki benda á 
mig. Það er fjármálaráðherra sem ræður þessu.
Á sama tíma og rætt er um húsnæðisvanda fólks er Íbúðalánasjóður með 
mörg hundruð íbúðir sem standa auðar. Yfirmaður þeirrar stofnunar er 
Eygló Harðardóttir,húsnæðismálaráðherra.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Farðu í  
annað lið

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 13. nóvembernæsta blað

Sóknin sérstök aðgerðaráætlun
Bæjarráð Reykjanesbæjar sam-

þykkir yfirmarkmið sem snúa 
að rekstri og aukinni framlegð 

A-hluta bæjarsjóðs. Í því felst að ná 
fram a.m.k. 900 milljón króna auk-

inni framlegð í rekstri bæjarsjóðs á 
árinu 2015 og næstu ár þar á eftir. Til 
að byrja með verði markmiðinu náð 
með 500 milljón króna hagræðingu í 
rekstri sveitarfélagsins og 400 milljón 

króna auknum tekjum. Nánari útfær-
sla verður lögð fram á næstu vikum, í 
síðasta lagi í fjárhagsáætlun ársins 2015 
í lok nóvember n.k. 

Lán til að greiða lán
Framkvæmdastjóri Atvinnu-og 

hafnarráðs Reykjanesbæjar 
lagði til á síðasta fundi að sækja 

um lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að 
fjárhæð 56 m. kr. til að mæta afborg-
unum lána LSS þann 01.11.2014 eins 
og kveðið er á um í fjárhagsáætlun fyrir 

árið 2014 sem samþykkt var 15. nóv-
ember 2013. 

Stjórn Reykjaneshafnar samþykkir 
hér með að taka lán hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga að fjárhæð 56.000.000 
kr. til 10 ára, í samræmi við sam-
þykkta skilmála lánveitingarinnar 

sem liggja fyrir fundinum. Er lánið 
tekið til endurfjármögnunar afborg-
ana lána Reykjaneshafnar hjá Lánasjóði 
sveitarfélaga, sem fellur undir lánshæf 
verkefni, sbr. 3. gr. laga um stofnun 
opinbers hlutafélags um Lánasjóð 
sveitarfélaga nr. 150/2006. 

Fimm milljónir í breytingar
Eins og fram hefur áður komið 

í Reykjanesi samþukkti bæj-
arstjórn Garðs að kaupa 

ghúsnæðið Heiðartún 2b og 2c til 

að koma fyrir félagsstarfi alraðra.  Á 
fundi bæjarráðs Garðs var lögð fram 
kostnaðaráætlun vegna nauðsynlegra 
breytinga á húsnæði áður en félagsstarf 

aldraðra og öryrkja flytur inn í hús-
næðið. Kostnaðaráætlun hljóðar upp 
á tæplega 5 milljónir króna. 

Samþykkt að ráðast í verkefnið.

Fimleikadeildin vill 
taka yfir reksturinn
Á fundi Bæjarráðs Reykjanes-

bæjar 2. október s. l var rætt 
um Íþróttaakademíuna. 

Erindi formanns fimleikadeildar 

Keflavíkur varðandi rekstur Íþrótta-
akademíunnar 

Fimleikadeild Keflavíkur óskar eftir 
að taka yfir rekstur Íþróttaakademí-

unnar frá og með 1. janúar 2015.  Bæj-
arráð óskar umsagnar íþrótta- og tóm-
stundaráðs og aðalstjórnar Keflavíkur, 
íþrótta- og ungmennafélags. 

Mikil samgöngubót
Þann 16. október s.l. var skrifað 

undir samning milli Strætó b. 
s. og Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum. 
Samningurinn felur í sér skipulagn-

ingu og framkvæmd almennings-
samgangna milli þéttbýliskjarna á 
Suðurnesjum og tenginu þeirra við 
höfuðborgarsvæðið. Hlutverk Strætó 
b. s. verður að halda utan um upplýs-
ingar er varða akstur verktaka fyrir 
S.s. S. Verður það gert með sama fyr-
irkomulagi og gildir varðandi samn-
inga Strætó við verktaka vegna aksturs 

á þeirra vegum. Strætó b. s. tryggir 
farþegum á þjónustusvæði S.s. S. að-
gang að vögnum í leiðarkerfi strætó á 
höfuðborgarsvæðinu hafi þeir til þess 
gild fjargjaldaform eins og þau eru skil-
greind af Strætó hverju sinni. Strætó 
mun veita farþegum upplýsingar og 
fyrirgreiðslu líkt og öðrum farþegum 
á höfuðborgarsvæðinu. 

Samningurinn tekur gildi 1. Jan-
úar 2015 og mun hafa í för með sér 
mikla samgöngubót fyrir samfélagið 
á Suðurnesjum og bæta tengingu íbúa 
við höfuðborgarsvæðið. 

Auglýsingasíminn er  
578 1190
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Flestir þjónustu- 
þættir í Reykjanesbæ
Byggðastofnun hefur gert 

könnum á þjónustuþáttum 
sem eru í hverju sveitarfélagi. 

Könnun á staðsetningu á þjónustu-
störfum fyrirtækja náði til 58 þjón-
ustuþátta, skipt í átta þjónustusvið sem 
spanna bæði þjónustu við fyrirtæki 
og einstaklinga. Hér er um að ræða 
þætti eins og verslun, heilbrigðis-og 
líkamsrækt, einstaklingsþjónustu, 
byggingaþjónustu, fjármálaráðgjöf, 

rekstrarþjónustu, ferðaþjónustu og 
fjölmiðla. 

Þjónustuþættir á landinu eru flestir á 
þeim stöðum sem flesta hafa íbúana – 
og þar með á sömu stöðum og flest hafa 
ríkisstörf. Þetta er í grófum dráttum 
niðurstaða könnunar á staðsetningu 
þjónustustarfa fyrirtækja. . Reykjavík 
hefur alla 58 þjónustuþætti og fjórir 
aðrir bæir hafa 50 þætti eða fleiri, 
Akranes, Akureyri, Selfoss og Keflavík/

Njarðvík. Raunar má segja að Akranes 
og Keflavík/Njarðvík séu undantekn-
ingar frá reglunni sem nefnd er hér á 
undan um samfallandi staðsetningu á 
starfsemi ríkisins og þjónustufyrirtækja 
því á báðum þessum stöðum eru starfs-
þættir ríkisins tiltölulega fáir. 

Af þessum 58 þjónustuþáttum er 
Reykjanesbær með 52, Grindavík er 
með 21, Sandgerði með 12,Garður með 
10 og Vogar með 10.

Hvað kostar reksturinn á hvern íbúa
Reykjanes aflaði sér upplýs-

inga um hver rekstrarkostn-
aður sveitarsjóða var árin 

2005,2010 og 2012. Athugað var hve 
hár reksturskostnaður var á hvern íbúa 
í sveitarfélaginu. Reykjanes lét einnig 
uppfæra tölurnar til verðlags ársins 
2014. Bæði er miðað við bygginga-
vísitölu og neysluvísitölu. Efri dálk-
urinn í töflunum hér eru upphæðir á 
verðlagi hvers árs, en neðri dálkarnir 
eru uppreiknaðar upphæðir miðað við 
árið 2014. 

Á þessum samanburði sést að 
Reykjanesbær hefur á þessu tímabili 
náð verulegum árangri í að lækka 
rekstrarkostnaðinn á hvern íbúa 
sveitarfélagsins. 

Í Grindavík sést að rekstrarkostn-
aður hækkar verulega frá árinu 2005 
til 2010 en fer svo aftur lækkandi eins 
og sést í ársreikningi 2012. 

Í Sandgerði er rekstrarkostnaður 
mjög hár árið 2005 og er enn þá hæstur 
sveitarfélaganna árið 2012. 

Í Garði var rekstrarkostnaður árið 
2005 í lægri kantinum í samanburði 
við hin sveitarfélögin en hefur síðan 
farið mjög hækkandi. 

Í Vogum er rekstrarkostnaður mjög 
svipaður í samanburðarárunum, eins 
og sést í töflunum. 

Í næsta blaði skoðum við svo 
hvernig dæmið lítur út árið 2013.

 

 

 

Miðað við 
Byggingarvísitölu 
´87 
    
Ár 2005 2010 2012 
Reykjanesbær 383.434 512.916 572.161 
Grindavík 310.780 604.132 597.898 
Sandgerði 438.515 732.955 779.622 
Garður 323.625 619.969 650.222 
Vogar 385.723 571.157 641.949 
    
Ár 2014(2005) 2014(2010) 2014(2012) 
Reykjanesbær 721.950 605.527 588.038 
Grindavík 585.154 713.213 614.489 
Sandgerði 825.660 865.296 801.256 
Garður 609.339 731.910 668.265 
Vogar 726.260 674.284 659.762 
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tafla 4: Miðað við neysluvísitölu.

Ungmennaráð 
fær nefndarlaun
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

var eftirfarandi tekið til af-
greiðslu. Ungmennaráð óskar 

eftir því að fá greidd nefndarlaun fyrir 
störf sín, á sama hátt og aðrar nefndir 
Grindavíkurbæjar og mörg önnur 
ungmennaráð um land allt. 

Bæjarráð samþykkir að gera ráð 
fyrir því í fjárhagsáætlun ársins 2015 

að ungmennaráð fái greitt fyrir störf 
sín. 

Bæjarráð samþykkir jafnframt að 
ungmennaráð fái greitt fyrir þrjá fundi 
á árinu 2014 og leggur til við bæjar-
stjórn að samþykktur verið viðauki við 
fjárhagsáætlun ársins 2014 að fjárhæð 
420.000 kr. sem komi til lækkunar á 
handbæru fé.

Skora á stjórnvöld
Stjórn Landssambands eldri 

borgara harmar að svo skuli 
komið að læknar á Íslandi 

neyðist til að fara í verkfall til að vekja 
athygli á kjörum sínum. Það er ljóst 
að heilbrigðiskerfi landsins er veru-
lega laskað og mikil þörf á fjármagni 
til að endurreisa það. Landsspítalinn 
er í mikilli þörf fyrir aukið fjár-
magn til að geta sinnt lögbundnum 

skyldum sínum. Við skorum á stjórn-
völd að koma í veg fyrir enn meiri 
skaða en nú stefnir í, og veita meira 
fjármagni inn í heilbrigðiskerfið. Við 
treystum því að stjórnvöld grípi nú 
þegar til aðgerða til að koma í veg 
fyrir verkfall lækna, sem myndi rýra 
traust sjúklinga á heilbrigðiskerfinu 
enn frekar en orðið er og biðlistar 
lengjast enn meira. 

Jólakort Blindrafélagsins
Jólakortin og merkispjöldin eru með myndinni 
„Glitur“ eftir listamanninn Helenu Reynis. 

Blindrafélagið, samtök blindra 
og sjónskertra á Íslandi, 
fjármagnar starfssemi sína 

að langmestu leyti með sjálfsaflafé. 
Þar gegnir sala jólakorta veigamiklu 
hlutverki. Með því að kaupa jóla-

kort félagsins, tekur þú virkan þátt 
í að styðja til sjálfstæðis blinda og 
sjónskerta einstaklinga á öllum 
aldri og stuðlar þannig að auknum 
lífsgæðum þeirra og um leið betra 
samfélagi. 

Líst vel á fjölnota innkaupapoka

Pétur Sigurgunnarsson hvetur 
Grindavíkurbæ til þátttöku í 
verkefninu Við stólum á þig, 

sem hefur það að markmiði að draga 
úr notkun einnota plastpoka og auka 

um leið fjármagn til stuðnings hreyfi-
hömluðum. 

Bæjarráð líst vel á framtakið og felur 
bæjarstjóra að vinna málið áfram. 

Hafnaraðstaða við 
Kvíabryggju löguð
Á fundi Hafnarstjórnar Grinda-

víkur nýlega var fjallað um 
deiliskipulag miðbæjar - 

Ránargata og Hafnargata
Eva Dís Þórðardóttir og Bryndís 

Friðriksdóttir frá verkfræðistofunni 
Eflu komu á fundinn og kynntu 
deiliskipulag miðbæjar og hafnar-
svæðis fyrir hafnarstjórnarmönnum. 
Í tillögum þeirra kemur fram að bíla-
stæði við hafnarhúsið verði betur 
skipulögð, hafnaraðstaða við Kvía-

bryggju verður löguð. Hafnarstjórn 
leggur áherslu á að aksturleið að og frá 
hafnarvog verði haldið greiðri. Einnig 
ítrekar hafnarstjórn að innakstur að 
Miðgarði frá Ránargötu verði lokuð. 
Þannig að leiðin frá Miðgarði og upp 
Ránargötu verði einstefna. Hafnar-
stjórn leggur áherlsu á að halda þeim 
möguleika opnum að hægt verði að 
leggja veg frá Suðurgarði til vesturs, 
sjávarmegin við vinnusluhús Íslands-
bleikju. 

   

  

  

Búsetumál eldri borgara í Grindavík
Formaður bæjarráðs leggur til að 

bæjarstjóra verði falið að láta vinna 
kostnaðaráætlun um byggingu fjögurra 

til átta íbúða við Víðihlíð í samræmi 
við málefnasamning D- og G-lista. 
Byggt verði á þeim gögnum sem eru 

fyrirliggjandi frá nefnd um búsetumál 
eldri borgara. 

N listinn: 

Gjaldfrjáls aðgangur
N-listinn lagði fram tillögu í bæjarráði Garðs um eflingu heilsuræktar eldri borgara

Lagt er til að eldri borgarar Sveitar-
félagsins Garðs fái gjaldfrjálsan 

aðgang að aðstöðu til líkamsræktar í 
Íþróttamiðstöðinni. 

Bæjarráð tekur jákvætt í tillöguna, 
tillögunni verði vísað til umfjöllunar 
um fjárhagsáætlun 2015, jafnframt er 
óskað eftir greinargerð og kostnaðar-

mati frá Íþróttamiðstöðinni. 
Samþykkt samhljóða.

Grindavík: 

Vilja ekki langtímasamning
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 23. 

september s. l var fjallað um er-
indi frá Gróður fyrir fólk í landnámi 
Ingólfs. 

Ósk um samstarf og stuðning við 

samtökin Gróður fyrir fólk í Landnámi 
Ingólfs (GFF)á komandi árum. 

Samtökin Gróður fyrir fólk í Land-
námi Ingólfs óskar eftir því að gerður 
verði samningur til nokkurra ára milli 

Grindavíkurbæjar og samtakanna, þar 
sem m.a. kom til árlegt framlag til sam-
takanna. 

Bæjarráð hafnar því að gera lang-
tímasamning við GFF.
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Spennandi störf
á Keflavíkurflugvelli

Gildi Isavia eru öryggi, þjónusta og samvinna

Hjá Isavia og dótturfélögum starfa um 850 manns. Helstu verkefni fyrirtækisins eru umsjón með uppbygg- 
ingu og rekstri flugvalla og að veita flugleiðsöguþjónustu fyrir innanlandsflug, jafnt sem millilandaflug, auk 
yfirflugsþjónustu fyrir Norður-Atlantshafið. Isavia leggur áherslu á jafnan rétt karla og kvenna til starfa.

VIÐSKIPTAFULLTRÚI Í VIÐSKIPTADEILD
Isavia óskar eftir metnaðarfullum og snjöllum viðskiptafulltrúa með háskólamenntun sem nýtist í starfi. Á meðal verkefna er auglýsingasala, umsjón 
með kynningarsvæðum, sölugreiningar og þátttaka í markaðsátökum. 

VERKEFNASTJÓRI FARÞEGAÞJÓNUSTU
Isavia óskar eftir kraftmiklum og skipulögðum verkefnastjóra í farþegaþjónustu á Keflavíkurflugvelli. Á meðal verkefna eru þjónustumælingar, 
kannanir, umsjón úrbótaverkefna og upplýsingagjöf til farþega. Háskólamenntun sem nýtist í starfi er skilyrði. 

RÚTUBÍLSTJÓRAR
Isavia leitar að starfsmönnum með aukin ökuréttindi til farþegaaksturs á Keflavíkurflugvelli auk annarra starfa, til dæmis umhirðu í kringum flug-
stöðina, snjómokstur og fleira. Leitað er að kraftmiklum starfsmönnum með lipra og þægilega framkomu. Próf á hópferðabifreið er skilyrði. 
 

Nánari upplýsingar um störfin og umsóknir er að finna á www.isavia.is/atvinna. 
Umsóknarfrestur er til og með 9. nóvember   
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Franskur sjónvarpskokkur í 
heimsókn í Einhamri Seafood
Einhamar Seafood fékk góða gesti í dag frá Frakk-

landi þegar sjónvarpskokkurinn góðkunni, Hervé 
hjá HerveCuisine, kom til að fá hágæða hráefni í 

matseldina. Var þessi heimsókn liður í verkefni á vegum 
Inspired by Iceland. 

Myndir og texti: Facebook síða Einhamars Seafood

Fjörtíu milljónir í ný tæki
Á fundi bæjarráðs Garðs 16. 

október s.l. lagði bæjarstjóri 
fram minnisblað, þar sem m.a. kemur 
fram að fyrir liggi tilboð í tæki fyrir 
líkamsræktaraðstöðu í Íþróttamið-
stöð. Tilboðsfjárhæðin er um kr. 40 
mil., gömul tæki sem nú eru í íþrótta-
miðstöð ganga upp í kaupverð á kr. 
3.580 þús., samtals til greiðslu væru 
því um kr. 36,5 milljónir. Lagt til að 
bæjarráð veiti heimild til þess að stað-
festa pöntun tækjanna. Um er að ræða 

fjárfestingu sem verði eignfærð á fjár-
hagsárinu 2015. 

Viðlegukantur fyrir 
gámaskip og súrálskip
Á fundi Atvinnu-og hafnarráðs 

Reykjanesbæjar lagði fram-
kvæmdastjóri fram drög að 

óskum Reykjaneshafnar til hafnar-
gerðar og sjóvarna í nýja samgönguá-
ætlun 2015 - 2018. Stærstu verkefnin 

eru 100 m. viðlegukantur vestur af nú-
verandi 150 m. viðlegukanti í Helguvík 
og 60 m. viðlegukantur í austur sem 
munu þjóna væntanlegum kísilverum. 
Einnig nýr 360 m. viðlegukantur fyrir 
gámaskip og súrálskip, sem mun þjóna 

álverinu og útflutningi frá kísilver-
unum ofl. fyrirtækjum í Helguvík og 
á Reykjanesi. Atvinnu- og hafnaráð 
samþykkti tillögu framkvæmdastjóra 
um óskir að ríkisframlagi í Samgöngu-
áætlun 2015 - 2018. 

Vantar 25-30 leikskólapláss árlega
Fræðsluráð Reykjanesbæjar 

ræddi á fundi símnum um 
hugsanlegar framkvæmdir 

Húsnæðismál grunn- og leikskóla. 
Hugmyndir um stækkun húsnæðis fyrir 
leikskóla. 

Fræðslustjóri kynnti hugmyndir. 
Gera leikskóla hagkvæmari rekstr-

areiningar. 
Vantar 25-30 pláss á leikskólum 

árlega. 
Leysa þarf húsnæðisvanda Akur-

skóla en þar hefur nemendum fjölgað 
mjög að undanförnu. 

Fræðslustjóra er falið að finna fjár-
hagslega hagkvæmar lausnir á þessari 
stöðu. 

Segir starfsemi ADHD 
teymis verða tryggða
Kristján Þór Júlíusson, heilbrigð-

isráðherra segir að starfsemi 
ADHD-teymisins á Landspít-

ala verði tryggð á næsta ári. Hvernig 
það verði gert eða í hvaða formi segist 
ráðherrann ekki hafa svör við nú. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, þing-
maður Samfylkingarinnar og formaður 
velferðarnefndar þingsins spurði ráð-
herra á Alþingi í gær um framtíð teym-
isins. Á fjárlögum næsta árs er ekki 
gert ráð fyrir sérstakri fjárveitingu til 
verkefnisins en um 40 milljónir króna 
kostar að reka teymið á ári. Frá því 
teymið tók til starfa vorið 2013 hafa 
því borist 710 tilvísanir eða nálægt 40 
í hverjum mánuði. Reynsla teymisins 
sýnir að um 59% þeirra sem vísað er 
á teymið fá ADHD greiningu. Teymið 
hefur lokið skimun hjá um 260 sjúk-
lingum en greiningu hjá 158 sjúk-
lingum. 

ADHD teymið í dag annar u.þ.b. 350 
tilvísunum á ári og því hefur myndast 
biðlisti. Á fimmta hundrað sjúklinga 
bíða eftir að verða kallaðir til skimunar 
og / eða greiningar hjá teyminu og er 
biðtíminn nú um 10 mánuðir. Það 
undirstrikar svo ekki verður um villst 
hve mikil þörf var og er fyrir þjónustu 
teymisins. 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir sagði 
að starf ADHD-teymisins væri afar 

mikilvægt. Þeir sem væru með ADHD 
og fengju ekki greiningu glímdu við 
ýmsan vanda. Þeir ættu við námsörð-
ugleika að etja, þeir störfuðu undir 
getu og lifðu við kvíða. Fullorðið fólk 
sem greinst hefði með ADHD hefði 
öðlast nýtt líf eftir að það var búið að 
fá greiningu og hefði fengið í kjölfarið 
rétta meðferð og lyf. 

Björt Ólafsdóttir, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, Guðbjartur Hann-
esson, þingmaður Samfylkingar og Álf-
heiður Ingadóttir, þingmaður Vinstri 
hreyfingarinnar græns framboðs lögðu 
öll áherslu á mikilvægi teymisins. 

Heilbrigðisráðherra tók undir það 
að verkefni ADHD-teymisins væru 
brýn. 

Það hefur ekki verið lagt mat á 
kostnað ef ADHD-teymið væri ekki 
starfandi, það er einfaldlega gert ráð 
fyrir að sú starfsemi haldi áfram, „sagði 
Kristján Þór Júlíusson, heilbrigðisráð-
herra í umræðum á Alþingi í gær. 

Auglýsingasíminn er  
578 1190



Hinir frábæru Davíð og Stefán (Dúett) sjá um að allir 
skemmti sér konunglega, ásamt hinum frábæra Ásgeiri 
Páli sem að mun halda uppi stuði fram á rauða nótt.

Mark Kr. Brink og hans fólk sjá um að kítla bragðlaukana 
Við bjóðum uppá glæsilegt Jólahlaðborð, sem að 
svignar undan kræsingum úr eldhúsi okkar

Topp þjónusta þar sem við bjóðum þér að sækja hópinn,

bóka gistingu og annað sem hugurinn girnist.

Hafðu samband í síma
421 4601 | 852 2083

amband í símaHafðu sammband í símaHafðu sa
1421 4601421 46 | 852 2083852 2

kana k

Jólahlaðborð á Ránni

Söngur grín og gleði

Jólaveisla  
í Reykjanesbæ

Ráin er glæsilegur veitingastaður
sem tekur allt að 300 manns í sæti
með fögru útsýni út á Flóann.

Helgarnar:
28- 29 nóv

5- 6 des
 12- 13 des

HelHel
28-28-

55-55-
 1212



NISSAN Micra.
Árgerð 2006, ekinn 111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000.

NISSAN Leaf rafmagnsbíll.
Árgerð 2012, ekinn 6 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 3.350.000.

SUBARU Impreza.
Árgerð 2010, ekinn 40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 2.290.000.

HYUNDAI I30.
Árgerð 2008, ekinn 158 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.780.000. 

TOYOTA Yaris terra.
Árgerð 2010, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.480.000. 

MMC Pajero gls.
Árgerð 2001, ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.190.000.

RENAULT Megane scenic.
Árgerð 2007, ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000. 

CONWAY Cruiser.
Árgerð 1993.

Verð 290.000. 

HYUNDAI Santa fe crdi.
Árgerð 2007, ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 2.890.000.

TOYOTA Corolla.
Árgerð 1999, ekinn 229 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 390.000.

HYUNDAI Ix35 gls.
Árgerð 2011, ekinn 126 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.290.000.

TOYOTA Yaris sol diesel.
Árgerð 2012, ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 2.190.000. 

NISSAN Note visia.
Árgerð 2011, ekinn 81 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.680.000. 

IVECO Daily 35c11d.
Árgerð 2001, ekinn 172 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 1.390.000. 

SUZUKI Swift gl 4wheeldrive.
Árgerð 2007, ekinn 111 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.150.000. 

FORD Mondeo station.
Árgerð 2005, ekinn 166 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 890.000. 

NISSAN Primera lux.
Árgerð 2003, ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000. 

JEEP Grand cherokee limited.
Árgerð 1995, ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 200.000. 

BMW 5 523i.
Árgerð 2006, ekinn 172 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.280.000.

RENAULT Clio.
Árgerð 2008, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 980.000.

HYUNDAI Santa fe luxury.
Árgerð 2008, ekinn 122 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.980.000.

MAZDA 6 s/d advance.
Árgerð 2008, ekinn 83 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.190.000. 

SUZUKI Splash gls.
Árgerð 2012, ekinn 70 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.550.000. 

MMC Pajero sport gls turbo.
Árgerð 2007, ekinn 175 Þ.KM, dísel, 5 gírar.

Verð 1.380.000. 

OPEL Astra enjoy.
Árgerð 2008, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.150.000. 

OPEL Corsa enjoy.
Árgerð 2008, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 890.000. 

HYUNDAI Getz.
Árgerð 2007, ekinn 140 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 790.000. 

PARADISO Ideale fellihýsi.
Árgerð 1993.

Staðgreiðsluverð 180.000.

MAZDA 6.
Árgerð 2007, ekinn 118 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Tilboðsverð 1.050.000.

AUDI Q7 quattro.
Árgerð 2007, ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 6.380.000.

VW Polo.
Árgerð 2005 e:121 Þ.KM, bensín beinskiptur

Tilboðsverð 550.000.

NISSAN Note visia.
Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.990.000. 

RENAULT Megane sport.
Árgerð 2008, ekinn 120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.490.000. 

SKODA Octavia ambiente.
Árgerð 2008, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.290.000. 

TOYOTA Corolla wagon terra vvti.
Árgerð 2007, ekinn 167 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.090.000. 

OPEL Astra enjoy.
Árgerð 2007, ekinn 117 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 890.000. 

FORD Mondeo.
Árgerð 2004, ekinn 160 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 780.000. 

TOYOTA Avensis Station.
Árgerð 2003, ek: 165 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 850.000. 

NISSAN Qashqai se.
Árgerð 2012, ekinn 46 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 4.290.000.

NISSAN Qashqai luxury.
Árgerð 2007, ekinn 111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.350.000.

TOYOTA Yaris terra.
Árgerð 2013, ekinn 46 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.890.000.

HONDA Civic hybrid.
Árgerð 2008, ekinn 95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 1.490.000. 

NISSAN Micra visia.
Árgerð 2011, ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.190.000. 

RENAULT Megane sport tourer.
Árgerð 2006, ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.090.000. 

FORD Econoline.
Árgerð 1988, ekinn 210 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 990.000. 

SUZUKI GRAND VITARA
Árgerð 2006, ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000.

PALOMINO Colt.
Árgerð 2006.

Verð 980.000.

RENAULT Megane.
Árgerð 2005 ek: 127 Þ.KM sjálfskiptur.

Tilboðsverð 650.000. 
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UMBOÐSAÐILI

LÆGRI SÖLULAUN

ALLT Á EINUM STAÐ
Bílasala - Bílaverkstæði - Varahlutasala - Bónstöð

Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00.
Lokað á laugardögum í sumar.

Hringdu
420 0400

FORD Lmc liberty 654ti. Árgerð 
2009, ekinn 114 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 5.900.000. Rnr.760985.

FORD Lmc liberty 654ti. Árgerð 
2009, ekinn 89 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.900.000. Rnr.210848.

FORD Hymer c 622 cl. Árgerð 
2008, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 5.600.000. Rnr.210825.

FORD Lmc liberty 664g. Árgerð 
2009, ekinn 97 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.500.000. Rnr.210826.

RENAULT Laguna nevada stw. 
Árgerð 1999, ekinn 268 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 290.000. 
Rnr.210877.

SKODA Fabia comfort. Árgerð 
2005, ekinn 137 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 590.000. Rnr.210799.

SUZUKI Grand vitara comfort. 
Árgerð 2005, ekinn 205 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.210871.

OPEL Astra enjoy. Árgerð 2007, 
ekinn 126 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.290.000. Rnr.210802.

MAZDA Mpv. Árgerð 2006, ekinn 
141 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.680.000. Rnr.210837.

LAND ROVER Freelander. Árgerð 
2008, ekinn 102 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 1.990.000. Rnr.210661.

HYUNDAI I 30. Árgerð 2011, ekinn 
26 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.720.000. Rnr.210765.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 58 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.090.000. Rnr.210845.

PEUGEOT 406. Árgerð 2004, ekinn 
212 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 390.000. Rnr.210850.

MITSUBISHI Outlander comfort. 
Árgerð 2005, ekinn 158 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 690.000. 
Rnr.210872.

MITSUBISHI Outlander comfort. 
Árgerð 2007, ekinn 182 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.210855.

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2007, ekinn 132 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.290.000. 
Rnr.210840.

NISSAN Note visia. Árgerð 2011, 
ekinn 81 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.680.000. Rnr.210623.

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.990.000. Rnr.210882.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 78 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.770.000. Rnr.210876.

MITSUBISHI Pajero in. Árgerð 
2007, ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 3.900.000. Rnr.210809.

TOYOTA Corolla s/d terra. 
Árgerð 1999, ekinn 175 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 390.000. 
Rnr.760983.

TOYOTA Rav4 langur 4wd. 
Árgerð 2002, ekinn 205 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 690.000. 
Rnr.210886.

MITSUBISHI Montero / pajero 
limited. Árgerð 2005, ekinn 97 
Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.090.000. Rnr.210805.

HONDA Fr-v 1800 6 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 84 Þ.KM, ben-
sín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.210654.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 
2007, ekinn 124 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.750.000. 
Rnr.210792.

RENAULT Megane sport tourer 
diesel. Árgerð 2011, ekinn 77 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.210869.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 
2007, ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.790.000. Rnr.760775.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.190.000. Rnr.210861.

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 
2001, ekinn 292 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.760970.

RENAULT Clio. Árgerð 2008, 
ekinn 128 þ km. bensín, 5 gíra. 
Verð 980.000

SUBARU Forester. Árgerð 2004, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.180.000. Rnr.210237.

MAZDA 6. Árgerð 2006, ekinn 130 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.480.000. Rnr.760664.

BMW Z3. Árgerð 1999, ekinn 143 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.850.000. Rnr.760899.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2009, ekinn 93 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.380.000. Rnr.210810.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.880.000. Rnr.760979.

AUDI Q7 quattro premium 
panorama. Árgerð 2007, ekinn 104 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.760946.

OPEL Corsa-c 1.2i 16v comfort. 
Árgerð 2003, ekinn 128 Þ.KM, ben-
sín, 5 gírar. Verð 490.000. Rnr.760971. 

NISSAN Patrol gr. Árgerð 1998, 
ekinn 280 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.210807.

RENAULT Megane sport. Árgerð 
2008, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. 
Rnr.210658.

FORD F150 super crew. Árgerð 
2005, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. 
Rnr.760987.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 
2013, ekinn 49 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.990.000. Rnr.210885.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2013, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.210727.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 
2008, ekinn 125 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.990.000. Rnr.210638.

OPEL Insignia limousine hb die-
sel. Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.780.000. 
Rnr.210870.

FORD Lmc liberty a 594. Árgerð 
2009, ekinn 114 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 4.900.000. Rnr.210829.

BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 
30d. Árgerð 2012, ekinn 46 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000. 
Rnr.210847.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 53 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.880.000. Rnr.210766.

TOYOTA Corolla xli sjálfskipt. 
Árgerð 1994, ekinn 260 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 199.000. 
Rnr.210867.

Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00.
Opið á laugardögum 10:00 til 14:00.
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NISSAN Micra.
Árgerð 2006, ekinn 111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000.

NISSAN Leaf rafmagnsbíll.
Árgerð 2012, ekinn 6 Þ.KM, rafmagn, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 3.350.000.

SUBARU Impreza.
Árgerð 2010, ekinn 40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 2.290.000.

HYUNDAI I30.
Árgerð 2008, ekinn 158 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.780.000. 

TOYOTA Yaris terra.
Árgerð 2010, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.480.000. 

MMC Pajero gls.
Árgerð 2001, ekinn 127 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.190.000.

RENAULT Megane scenic.
Árgerð 2007, ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000. 

CONWAY Cruiser.
Árgerð 1993.

Verð 290.000. 

HYUNDAI Santa fe crdi.
Árgerð 2007, ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 2.890.000.

TOYOTA Corolla.
Árgerð 1999, ekinn 229 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 390.000.

HYUNDAI Ix35 gls.
Árgerð 2011, ekinn 126 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.290.000.

TOYOTA Yaris sol diesel.
Árgerð 2012, ekinn 75 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 2.190.000. 

NISSAN Note visia.
Árgerð 2011, ekinn 81 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.680.000. 

IVECO Daily 35c11d.
Árgerð 2001, ekinn 172 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 1.390.000. 

SUZUKI Swift gl 4wheeldrive.
Árgerð 2007, ekinn 111 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.150.000. 

FORD Mondeo station.
Árgerð 2005, ekinn 166 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 890.000. 

NISSAN Primera lux.
Árgerð 2003, ekinn 98 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 890.000. 

JEEP Grand cherokee limited.
Árgerð 1995, ekinn 142 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 200.000. 

BMW 5 523i.
Árgerð 2006, ekinn 172 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.280.000.

RENAULT Clio.
Árgerð 2008, ekinn 128 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 980.000.

HYUNDAI Santa fe luxury.
Árgerð 2008, ekinn 122 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.980.000.

MAZDA 6 s/d advance.
Árgerð 2008, ekinn 83 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.190.000. 

SUZUKI Splash gls.
Árgerð 2012, ekinn 70 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.550.000. 

MMC Pajero sport gls turbo.
Árgerð 2007, ekinn 175 Þ.KM, dísel, 5 gírar.

Verð 1.380.000. 

OPEL Astra enjoy.
Árgerð 2008, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.150.000. 

OPEL Corsa enjoy.
Árgerð 2008, ekinn 115 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 890.000. 

HYUNDAI Getz.
Árgerð 2007, ekinn 140 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 790.000. 

PARADISO Ideale fellihýsi.
Árgerð 1993.

Staðgreiðsluverð 180.000.

MAZDA 6.
Árgerð 2007, ekinn 118 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Tilboðsverð 1.050.000.

AUDI Q7 quattro.
Árgerð 2007, ekinn 99 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.

Verð 6.380.000.

VW Polo.
Árgerð 2005 e:121 Þ.KM, bensín beinskiptur

Tilboðsverð 550.000.

NISSAN Note visia.
Árgerð 2012, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.990.000. 

RENAULT Megane sport.
Árgerð 2008, ekinn 120 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.490.000. 

SKODA Octavia ambiente.
Árgerð 2008, ekinn 119 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.290.000. 

TOYOTA Corolla wagon terra vvti.
Árgerð 2007, ekinn 167 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.090.000. 

OPEL Astra enjoy.
Árgerð 2007, ekinn 117 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 890.000. 

FORD Mondeo.
Árgerð 2004, ekinn 160 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 780.000. 

TOYOTA Avensis Station.
Árgerð 2003, ek: 165 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 850.000. 

NISSAN Qashqai se.
Árgerð 2012, ekinn 46 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 4.290.000.

NISSAN Qashqai luxury.
Árgerð 2007, ekinn 111 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.350.000.

TOYOTA Yaris terra.
Árgerð 2013, ekinn 46 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Tilboðsverð 1.890.000.

HONDA Civic hybrid.
Árgerð 2008, ekinn 95 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Tilboðsverð 1.490.000. 

NISSAN Micra visia.
Árgerð 2011, ekinn 103 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.190.000. 

RENAULT Megane sport tourer.
Árgerð 2006, ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.090.000. 

FORD Econoline.
Árgerð 1988, ekinn 210 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 990.000. 

SUZUKI GRAND VITARA
Árgerð 2006, ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð kr. 1.690.000.

PALOMINO Colt.
Árgerð 2006.

Verð 980.000.

RENAULT Megane.
Árgerð 2005 ek: 127 Þ.KM sjálfskiptur.

Tilboðsverð 650.000. 
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Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00.
Lokað á laugardögum í sumar.

Hringdu
420 0400

FORD Lmc liberty 654ti. Árgerð 
2009, ekinn 114 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 5.900.000. Rnr.760985.

FORD Lmc liberty 654ti. Árgerð 
2009, ekinn 89 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.900.000. Rnr.210848.

FORD Hymer c 622 cl. Árgerð 
2008, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 5.600.000. Rnr.210825.

FORD Lmc liberty 664g. Árgerð 
2009, ekinn 97 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.500.000. Rnr.210826.

RENAULT Laguna nevada stw. 
Árgerð 1999, ekinn 268 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 290.000. 
Rnr.210877.

SKODA Fabia comfort. Árgerð 
2005, ekinn 137 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 590.000. Rnr.210799.

SUZUKI Grand vitara comfort. 
Árgerð 2005, ekinn 205 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 890.000. 
Rnr.210871.

OPEL Astra enjoy. Árgerð 2007, 
ekinn 126 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.290.000. Rnr.210802.

MAZDA Mpv. Árgerð 2006, ekinn 
141 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.680.000. Rnr.210837.

LAND ROVER Freelander. Árgerð 
2008, ekinn 102 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 1.990.000. Rnr.210661.

HYUNDAI I 30. Árgerð 2011, ekinn 
26 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.720.000. Rnr.210765.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 58 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.090.000. Rnr.210845.

PEUGEOT 406. Árgerð 2004, ekinn 
212 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 390.000. Rnr.210850.

MITSUBISHI Outlander comfort. 
Árgerð 2005, ekinn 158 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 690.000. 
Rnr.210872.

MITSUBISHI Outlander comfort. 
Árgerð 2007, ekinn 182 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 990.000. 
Rnr.210855.

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2007, ekinn 132 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.290.000. 
Rnr.210840.

NISSAN Note visia. Árgerð 2011, 
ekinn 81 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.680.000. Rnr.210623.

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, 
ekinn 143 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.990.000. Rnr.210882.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 78 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.770.000. Rnr.210876.

MITSUBISHI Pajero in. Árgerð 
2007, ekinn 106 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 3.900.000. Rnr.210809.

TOYOTA Corolla s/d terra. 
Árgerð 1999, ekinn 175 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 390.000. 
Rnr.760983.

TOYOTA Rav4 langur 4wd. 
Árgerð 2002, ekinn 205 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 690.000. 
Rnr.210886.

MITSUBISHI Montero / pajero 
limited. Árgerð 2005, ekinn 97 
Þ.MÍLUR, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.090.000. Rnr.210805.

HONDA Fr-v 1800 6 manna. 
Árgerð 2007, ekinn 84 Þ.KM, ben-
sín, sjálfskiptur. Verð 1.390.000. 
Rnr.210654.

TOYOTA Avensis s/d sol. Árgerð 
2007, ekinn 124 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.750.000. 
Rnr.210792.

RENAULT Megane sport tourer 
diesel. Árgerð 2011, ekinn 77 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.290.000. Rnr.210869.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 
2007, ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.790.000. Rnr.760775.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 35 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
4.190.000. Rnr.210861.

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 
2001, ekinn 292 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.760970.

RENAULT Clio. Árgerð 2008, 
ekinn 128 þ km. bensín, 5 gíra. 
Verð 980.000

SUBARU Forester. Árgerð 2004, 
ekinn 106 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.180.000. Rnr.210237.

MAZDA 6. Árgerð 2006, ekinn 130 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.480.000. Rnr.760664.

BMW Z3. Árgerð 1999, ekinn 143 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.850.000. Rnr.760899.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2009, ekinn 93 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.380.000. Rnr.210810.

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.880.000. Rnr.760979.

AUDI Q7 quattro premium 
panorama. Árgerð 2007, ekinn 104 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.690.000. Rnr.760946.

OPEL Corsa-c 1.2i 16v comfort. 
Árgerð 2003, ekinn 128 Þ.KM, ben-
sín, 5 gírar. Verð 490.000. Rnr.760971. 

NISSAN Patrol gr. Árgerð 1998, 
ekinn 280 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 790.000. Rnr.210807.

RENAULT Megane sport. Árgerð 
2008, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.190.000. 
Rnr.210658.

FORD F150 super crew. Árgerð 
2005, ekinn 143 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 1.590.000. 
Rnr.760987.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 
2013, ekinn 49 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 1.990.000. Rnr.210885.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2013, 
ekinn 48 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.490.000. Rnr.210727.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 
2008, ekinn 125 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.990.000. Rnr.210638.

OPEL Insignia limousine hb die-
sel. Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.780.000. 
Rnr.210870.

FORD Lmc liberty a 594. Árgerð 
2009, ekinn 114 Þ.KM, dísel, 6 
gírar. Verð 4.900.000. Rnr.210829.

BMW X5 xdrive30d 3.0d e70 
30d. Árgerð 2012, ekinn 46 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 10.900.000. 
Rnr.210847.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2013, 
ekinn 53 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.880.000. Rnr.210766.

TOYOTA Corolla xli sjálfskipt. 
Árgerð 1994, ekinn 260 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 199.000. 
Rnr.210867.

Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00.
Opið á laugardögum 10:00 til 14:00.
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Vogar: 

Nýverið var opnuð
Tónlistarsmiðja
Félagsmiðstöðin Boran býður upp 

á starf fyrir 12-16 ára. Opið er 
einu sinni í viku fyrir 12-13 ára 

og þrisvar sinnum í viku fyrir 14-16 ára. 
Nýverið var opnuð Tónlistarsmiðja sem 
gerir okkur kleift að ná til breiðari hóps. 
Fyrir utan fasta opnunartíma erum 
við í samstarfi við félagsmiðstöðvar 
á Suðurnesjum (SamSuð) og höldum 
saman ýmsa viðburði. Einnig tökum 
við þátt í viðburðum á vegum Samfés 
(Samtök félagsmiðstöðva á Íslandi) 

Kálfatjarnarkirkja býður upp á barna 
og unglingastarf fyrir 6-16 ára einu 
sinni í viku. 

Ungmennafélagið Þróttur er með 
fjórar deildir, júdó, sund, körfubolta 
og knattspyrnu. Hjá Þrótti er breiður 
aldurshópur iðkenda, allt frá leikskóla-
börnum að 17 ára aldri. Einnig býður 
Þróttur upp á námskeið í samstarfi við 
önnur félög, til að mynda er núna í 
gangi Taekwondonámskeið á vegum 
Taekwondo deildar Keflavíkur. 

Jóna Ósk Jónasdóttir  
Tómstundaleiðbeinandi

Sandgerði: 

Virk félagsmiðstöð í bænum
Hér í Sandgerði er ýmislegt í 

boði fyrir börn og unglinga 
á svæðinu. Við bjóðum upp 

á knattspyrnuæfingar fyrir alla aldurs-
flokka og þar sem sveitarfélagið er lítið 
þá eru flokkarnir ýmist reknir í sam-
starfi viðVíði í Garði eða Keflavík til 
að ná saman stærri hópum. 

Í körfubolta er æft í tveimur aldurs-
flokkum, 12 ára og yngri og svo 13 ára 
og eldri. Yngri hópurinn er nú þegar 
búinn að taka þátt í einu fjölliðamóti 
sem gekk mjög vel. 

Um helgar er sund í boði fyrir alla, 
þó yngstu krakkarnir séu duglegri að 
nýta sér þær æfingar. 

Vel tókst til með Taekwondo nám-
skeið í haust sem varð til þess að í 
síðustu viku byrjuðu Taekwondo æf-
ingar í Sandgerði. Mikill áhugi er fyrir 
þessari íþrótt í bæjarfélaginu og hafa 
íþróttamenn ársins síðustu tvö ár verið 
Taekwondo iðkendur. Frábært skref hjá 
Taekwondo félagi Keflavíkur að vera 
komnir hingað til okkar. 

Seinna í vetur mun svo að öllum 
líkindum hefjast byrjendanámskeið í 
golfi. Golfklúbbur Sandgerðis glímir 

við sama vandamál og margir aðrir 
golfklúbbar, erfitt að fá nýja iðkendur. 
En aðilar á þeirra vegum stefna að því 
að fá kennsluréttindi í SNAG sem er 
byrjendanámskeið í golfi fyrir börn og 
stefnan er að hefja kennslu í Sandgerði 
strax á nýju ári. 

Auk þess reynum við reglulega að 
vera með ýmis námskeið fyrir börn og 
unglinga og er til að mynda dansnám-
skeið að fara af stað núna fyrir elstu 
krakkana í leikskólanum og þau yngstu 
í grunnskólanum. 

Björgunarsveitin Sigurvon rekur 
unglingadeildina Von þar sem ungt 

fólk getur undirbúið sig fyrir þátttöku í 
björgunarsveitum. Þar er um skemmti-
legar æfingar að ræða, mikla útiveru og 
ævintýraleg ferðalög. 

Við erum einnig með virka félags-
miðstöð í bænum. Það ætti því ekki 
að vera mikið vandamál fyrir börn og 
unglinga á svæðinu að finna sér eitt-
hvað til þess að gera eftir að skóla lýkur 
á daginn. 

S. Hilmar Guðjónsson
Frístunda- og forvarnarfulltrúi 

Sandgerðisbæjar

Garður : 

Barna og æskulýðsstarf 
Það sem helst er í boði fyrir börn í Garðinum er. 

Unglingaráð Knattspyrnu-
félagsins Víðis heldur úti 
knattspyrnuæfingum fyrir öll 

börn á grunnskólaaldri. Mikið sam-
starf er við Reyni Sandgerði sem og 
íþrótta- og ungmennafélagið Keflavík 
um knattspyrnuæfingarnar. Töf hefur 
orðið á útgáfu æfingatöflu vetrarins 
þar sem ráðningar á þjálfurum hafa 
dregist en von er til þess að hægt verði 
að koma út endanlegri æfingatöflu nú 
fyrir mánaðamót. 

Útskálasókn heldur kirkjan úti starfi 
fyrir öll grunnskólabörn í Garðinum. 
Æskulýðsfulltrúi Útskálasóknar hefur 
umsjón með því starfi og er það þremur 
hópum. Sex til átta ára börn mæta 
saman. Níu til tólf ára, NTT, eru saman 
og síðan þrír elstu árgangar grunn-
skólans. Þemað er skapandi kærleikur 
í barna og æskulýðsstarfi og er starfið 
vel sótt. 

Sundæfingar fyrir grunnskóla-
börn fara fram í sundmiðstöðinni í 
Garðinum á laugardögum og sunnu-
dögum í umsjón Davíðs Valagarðs-
sonar fyrrum sundkappa. 

Hreyfiþroskanámskeið er fyrir 
börn frá þriggja ára aldri á laugar-
dagsmorgnum í umsjón Laufeyjar 
Erlendsdóttur íþróttakennara. 

Íþrótta- og æskulýðsnefnd Garðs 
hefur staðið fyrir styttri íþróttanám-
skeiðum fyrir grunnskólakrakka með 
því markmiðiði að börnin fái að prófa 
sem flestar íþróttagreinar. Þau munu 

einnig verða í vetur þó dagskrá þeirra 
sé óljós á þessari stundu. 

Ungmennadeildin Rán hefur einnig 
verið með starf fyrir ungmenni frá 
þrettán til sautján ára, en þar fer fram 
kennsla í hinum ýmsu þáttum björg-
unarsveitanna og frá krakkarnir að 
reyna sig við ýmislegt sem reynir á þau 
bæði líkamlega og andlega. 

Félagslífið í Gerðaskóla og félags-
miðstöðinni Eldingu er samtvinnað og 
skipulegtur nemendaráð Gerðaskóla að 
félagslífsins í skólanum og í félagsmið-
stöðinni með starfsfólki bæði frá skóla 
og félagsmiðstöð. Nýlega var dagskrá 
yfir það helsta í félagslífinu dreift í öll 
hús í Garðinum. 

Á heimasíðu Garðs má finna dag-
skrá félagslífsins. 

Heimasíður. 
Félagsmiðstöðin á heimasíðu Garðs. 

http://svgardur.is/f%C3%A9lags-
mi%C3%B0st%C3%B6%C3%B0 

Facebook síða félagsmiðstöðvar-
innar Eldingar. https://www.facebook.
com/eldingin?fref=ts 

Facebook síða Æskulýðs-
fulltrúa Útskálasóknar. https://
www.facebook.com/profile.
php?id=100007099270891&fref=ts 

Facebook síða Björgunarsveit-
arinnar Ægis í Garði. https://www.
facebook.com/aegirgardi 

Heimasíða Víðis. http://vidirgardi.is 
Facebook síða Knattspyrnufélags-

ins Víðis. https://www.facebook.com/
vidirigardi?fref=ts 

Guðbrandur J. Stefánsson.
Íþrótta- og æskulýðsfulltrúi Garðs.

Hvað er í boði hjá sveitarfé-
lögunum fyrir börn og unglinga
Reykjanes leitaði til þeirra aðila í 
sveitarfélögunum, sem hafa á sinni 

könnu tómstunda-og æskulýðsstarf 
barna og unglinga í bænum. Hvað 

er það helsta sem boðið er uppá 
í þeim efnum í þínu sveitarfélagi. 

Reykjanesbær: 

Mikið framboð 
í Reykjanesbæ
Stefán Bjarkason fram-

kvæmdastjóri íþrótta-og tóm-
stundasviðs benti Reykjanesi á 

upplýsingar í vefriti á eftirfarandi slóð: 
http: //issuu.com/grafiksmidi/

docs/veturireykjanes-
b__2014_78d40e25f06be9 

Í vefritinu eru upplýsingar um það 
fjölbreytta tómstunda-og menningar-
starf sem er í boði fyrir börn og ung-
linga í Reykjanesbæ. 

Framboð á þjónustu fyrir börn og 
ungmenni hefur aukist í Reykjanesbæ 
ár frá ári. 

Uppbygging á leiksvæðum, körfu-
boltavöllum, gervigrasvöllum, vatns-
leikjagarði, hreystibraut og 50 metra 
innisundlaug er einnig dæmi um þá 
þjónustu og árangurinn í íþróttum og 
skólahreysti lætur ekki á sér standa. 

Hvað er í boði fyrir börn og ung-
menni. Í vefriti Reykjanesnbæjar eru 
ítarlegar upplýsingar um það.

Fjárhagsaðstoð í Grindavík
Fjöldi einstaklinga sem þegið hefur  
fjárhagsaðstoð fyrstu sex mánuði ársins er 38. 

Heildargreiðslur Grindavíkjur-
bæjar vegna fjárhagsaðstoðar 

fyrstu sex mánuði ársins er kr. 
15.675.170

Ferskir vindar í Garði
Listahátíðin Ferskir vindar stóð yfir 

á tímabilinu 21. desember 2013 
til 26. janúar 2014. Verndari hátíðar-
innar er Dorrit Moussaieff. Þátttak-
endur voru fjörutíu og fimm talsins 
af sautján mismunandi þjóðernum, 
úr nær öllum listgreinum. Í skýrslunni 

er fjallað um listahátíðina og ýmis-
legt sem henni tengist. Bæjarráð lýsir 
ánægju með hve vel tókst til með lista-
hátíðina Ferska vinda, þakkar öllum 
hlutaðeigandi fyrir þeirra framlag og 
aðstandendum hátíðarinnar fyrir gott 
samstarf. 
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Grindavík: 

Ungmennaráð 
vinnur að skemmti-
legum verkefnum
Grindavíkurbær býður upp 

á fjölbreytt tómstunda- og 
æskulýðstarf í góðri samvinnu 

við ýmsa aðila. Grindavíkurbær er nú 
í stefnumótunarvinnu um frístunda-
starf á vegum Grindavíkurbæjar og er 
stefnt að því að henni ljúki á næstu 
vikum. Vinnan er komin vel á veg en 
við höfum kallað helstu hagsmunaðila 
að borðinu í þessa vinnu með okkur. 
Við höfum haldið þrjá stefnumótunar-
fundi, fyrst með fulltrúum ungmenna, 
svo með eldri borgurum og nú síð-
ast með fötluðum og aðstandendum 
þeirra. Tilgangurinn er að fá fram það 
sem vel er gert, hvað mætti gera betur, 
fá fram hugmyndir o. fl. sem allt nýtist 
í þessa vinnu til að svara þeirri spurn-
ingu hvert skuli stefna í framtíðinni í 
frístundamálum. Einnig fengum við 
tómstundafræðing til að gera úttekt 
á starfinu. 

Ef við stiklum á því helsta sem 
Grindavíkurbær kemur að í dag þá 
hefur starfsemi félagsmiðstöðvar-
innar Þrumunnar tekið nokkrum 
breytingum. Þruman flutti í sumar 
úr húsnæði Kvennó yfir í Grunnskóla 
Grindavíkur. Félagsmiðstöðin er því 
opin á skólatíma fyrir unglingastigið 
og geta þau því eytt bæði frímínútum 
og eyðum í stundatöflu í félagsmið-
stöðinni sinni. Hefðbundið starf er 
síðan á kvöldin fyrir 8. -10. bekk eins 
og hefð er fyrir. Þruman ætlar að leggja 
aukna áherslu á Klúbbastarf í vetur og 
verða fjórir klúbbar í boði. Starfið hefur 
farið mjög vel af stað og m.a. búið að 
halda nokkra viðburði sem gengið 
hafa vel. Ljóst er að þessi breyting, að 
færa Þrumuna inn í grunnskólann, 
hefur mælst mjög vel fyrir hjá ung-
mennunum. Hins vegar á eftir að lag-
færa aðstöðuna í skólanum til að skapa 
meira pláss fyrir starfsemina. Verður 
ráðist í þær framkvæmdir á næsta ári 
og verður starfsemin og aðstaðan þróuð 
áfram í samstarfi við ungmennin því 
þetta er jú starfsemin þeirra. Þruman 
er einnig í góðu samstarfi við félags-
miðstöðvar á Suðurnesjum og halda 
þær nokkrar skemmtanir á starfsárinu 
undir merkjum Samsuð. Síðan verður 
farið á stærstu Samfés viðburðina en 
það eru samtök allra félagsmiðstöðva 
á Íslandi.5. -7. bekkurÞruman bíður 
einnig upp á starfsemi fyrir 5. - 7. bekk 
tvisvar í viku eftir skóla: • Miðviku-
dögum kl. 17: 00-18: 30 - Skipulögð 
dagskrá• Föstudögum kl. 13: 30-15: 
00 Opið húsÞar er ýmislegt skemmti-
legt gert t. d ratleikir, kappát, bíókvöld, 
bingó og margt fleira. Opið er alla 
daga frá 8: 00-14: 00 8. - 10. bekkur 
kl. 20: 00-22: 00 Mánudaga - Stelpu og 
Strákaklúbbur (annan hvern mánudag)
Þriðjudaga - Opið húsMiðvikudagar - 
Fjölmiðlakúbbur, Ævintýra-klúbbur 
(annan hvern miðvikudag)Fimmtu-
daga - LokaðFöstudaga - Opið hús Þá 
styður Grindavíkurbær við bakið á fé-
lagasamtökum sem eru með skipulagt 
tómstunda- og æskulýðsstarf, svo eftir 
er tekið. Bærinn hefur gert samninga 

við UMFG sem sér um íþróttastarfið 

í bænum, sem gerir það að verkum 
að foreldrar þurfa aðeins að greiða 
rúmar 20 þúsund krónur í æfingagjald 
fyrir hvert barn og það getur æft allar 
þær íþróttir sem það vill. Einnig eru 
samningar við Golfklúbb Grindavíkur, 
unglingadeildina Hafbjörgu og Grinda-
víkurkirkju sem einnig bjóða upp á 
öflugt tómstunda- og æskulýðsstarf. 

Ungmennaráð Grindavíkur sem 
var endurvakið í upphafi árs vinnur 
nú að nokkrum skemmtilegum ver-
kefnum. Þar má nefna viðburðar-app 
Grindavíkurbæjar sem reyndar hefur 
þróast yfir í allsherjar app fyrir bæinn. 
Hefur m.a. verið leitað til vinabæjarins 
Piteå sem hefur þróað sambærilegt app 
en aðrar áherslur verða í okkar appi. 
Þá er ungmennaráð að vinna að hug-
myndavinnu vegna ungmennagarðs 
þar sem yrði að finna ýmis leiktæki og 
afþreytingu fyrir unglinga. Í vor lagði 
Ungmennaráð til við bæjarstjórn að 
setja meira fjármagn í Vinnuskólann til 
þess að lengja vinnutímann og það varð 
gert. Var veitt 10% aukafjárveiting í 
skólann. Þá fór hluti ráðsins á ráðstefnu 
á Ísafirði í vor. Þá hefur bæjarstjórn 
samþykkt að Ungmennaráð verði hér 
eftir launuð nefnd, líkt og aðrar nefndir 
bæjarins. Ungmennaráð Grindavíkur 
skipa: Lárus Guðmundsson, formaður, 
Nökkvi Már Nökkvason, Katrín Lóa 
Sigurðardóttir, Nökkvi Harðarson, 
Elsa Katrín Eiríksdóttir, Katrín Óla 
Eiríksdóttir og Þórveig Hulda Frí-
mannsdóttir. 

Þorsteinn Gunnarsson, sviðsstjóri 
frístunda-og menningarsviðs

Fyrsta sinn borgaraleg 
ferming á Suðurnesjum
Næsta vor verður í fyrsta 

sinn borgarleg ferming á 
Suðurnesjum. Það er Sið-

mennt sem sér um fræðslu og ferm-
ingu. Umsjónamaður með fermingar-
námskeiðunum er Jóhann Björnsson, 
en hann er fæddur og uppalinn á Hr-
ingbrautinni í Keflavík. 

Fram að þessu hafa mjög fáir af 
Suðurnesjum tekið þátt í fræðslu og 
borgaralegri fermingu hjá Siðmennt. 
Í vor verður breyting á og verður þá í 
fyrsta sinn haldin borgaraleg ferming 
hér á Suðurnesjum hjá okkur sagði 
Jóhann í samtali við Reykjanes. Sjálfur 
hef ég haft umsjón međ undirbún-
ingsnámskeiđinu síđan 1997 og séđ 

þátttakendafjöldann fara úr 49 ung-
mennum upp í 310 á síđasta ári. 

Jóhann sagði að námskeið yrði 
haldið hér á Suðurnesjum eftir ára-
mót og fer það fram á tveimur löngum 
helgum. Á námskeiðunum er lögð 
áhersla á heimspekileg mál, gagn-
rýna hugsun og siðfræði. Borgaraleg 
ferming minnir á útskrift úr skóla. 
Afhent eru skjöl til staðfestingar á að 
viðkomandi hafi fengið borgaralega 
fermingu. Fram kom hjá Jóhanni að 
aldur skipti ekki máli við borgaralega 
fermingu. 

Á síðustu árum hefur borgaraleg 
ferming verið á landsbyggðinni á 
Flúðum, Höfn og Akureyri. 

Jóhann sagði að svona borgaraleg 
ferming tíðkaðist í Noregi allt frá ár-
inu 1951 og í Danmörku væri þetta 
byrjað aftur. 

Jóhann sagði að áhugi væri til staðar 
hér á Suðurnesjum fyrir borgaralegu 
fermingunni í vor. 

Markmið fermingarnámskeiðsins
Að nemendur vinni með lífs-

viðhorf, viðhorfin til sjálfra 
sín og annars fólks. Viðhorf 

og afstaða skipta miklu um það hvernig 
lífi fólk lifir, hvernig því líður í daglegu 
amstri og hvernig lífsstíl það temur sér. 
Þess vegna er brýnt að rækta afstöðu 
sína til lífsins þegar á unglingsárum. 

Að nemendur öðlist skilning á mik-
ilvægi gagnrýninnar hugsunar. 
Að nemendur læri á eigin tilfinningar, 
jafnt gleði sem sorg. Þeir búi sig jafnt 
undir að njóta gleðistunda og mæta 
áföllum, stórum og smáum. 

Að nemendur læri að treysta eigin 
dómgreind, bera ábyrgð á lífi sínu og 

taka ábyrga afstöðu. Þeir skilji nauðsyn 
þess að þykja vænt um sjálfa sig og 
hugsa vel um bæði líkama og hug. 

Að nemendur læri að þekkja hvatir 
sínar og þrár og að virkja þær í stað 
þess að láta stjórnast af þeim í blindni. 
Þeir temji sér m.a. þá afstöðu að sækjast 
ekki eftir því sem ekki fæst. 

Að nemendur þjálfist í samskiptum 
við félaga sína og fjölskyldu. Þeir læri 
að greina tvöföld skilaboð og keppist 
við að láta orð og athöfn fara saman, 
að standa við orð sín og hvetja aðra til 
hins sama. 

Að nemendur öðlist þekkingu á 
ýmsum réttindum og skyldum í sam-

félaginu. Dæmi: almenn mannréttindi, 
réttindi barna, ökuréttindi, kosninga-
réttur, reglur um útivist, kynlíf, áfengi 
og tóbak. 

Að nemendur læri að líta á sjálfa 
sig sem hluta af heild; sem hluta af 
hópnum, þjóðinni, mannkyninu, lífrík-
inu, jörðinni og óravíðum alheimi. Í því 
felst m.a. friðsamlegri sambúð fólks og 
þjóða og umhverfisvernd, jafnt í nán-
asta umhverfi sem heiminum öllum. 

Að nemendum verði ljóst mikilvægi 
þess að þekkja ólík trúarbrögð og ver-
aldlegar lífsskoðanir til að skilja hugs-
anir og gerðir fólks og virða þá sem eru 
frábrugðnir þeim sjálfum.

Hvað er borgaraleg ferming? 
Frá árinu 1989 hefur Siðmennt 

staðið fyrir borgaralegum ferm-
ingum. Borgaralega ferming er 

valkostur sem nýtur sífellt meiri vin-
sælda og stendur öllum unglingum til 
boða. 

Íslenska orðið ferming er þýðing á 
latneska orðinu confirmare sem merkir 
m.a. að styðja og styrkja. Ungmenni 
sem fermast borgaralega eru einmitt 
studd í því að vera heilsteyptir og 

ábyrgir borgarar í lýðræðislegu sam-
félagi en megintilgangur borgaralegrar 
fermingar er að efla heilbrigð og farsæl 
viðhorf unglinga til lífsins og kenna 
þeim að bera virðingu fyrir manninum, 
menningu hans og umhverfi. 

Nánari umfjöllun um orðanotkun 
og hugtök í veraldlegum athöfnum 
Siðmenntar má sjá hér og frekari um-
fjöllun um orðið ferming má lesa á 
heimasíðu Siðmenntar, sidmennt.is. 

Fyrir 
hverja? 
Með kirkjulegri fermingu 

staðfestir einstaklingur-
inn skírnarheit og ját-

ast kristinni trú. Mörg ungmenni 
á fermingaraldri eru ekki reiðu-
búin til að vinna trúarheit. Sum 
eru annarrar trúar eða trúa á guð 
á sinn hátt og önnur eru ekki trúuð. 
Fyrir þau ungmenni er borgaraleg 
ferming góður kostur. Allir sem 
áhuga hafa geta fermst borgaralega, 
jafnvel þótt þeir telji sig trúaða eða 
tilheyri trúfélagi. Fjölmargir þátt-
takendur með ólíkar lífsskoðanir 
fermast borgaralega ár hvert. Sumir 
tilheyra trúfélögum og aðrir ekki. 

Öryggi í gæðum neysluvatns
Mengunar varð vart í vatnsbóli 

sveitarfélagsins Voga í upphafi 
september 2014. Mengunin hvarf á 
nokkrum dögum. Lögð fram greinar-
gerð Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja 

dags. 16. september 2014 um málið. Í 
greinargerðinni er fjallað um aðgerðir 
bæði til skemmri og lengri tíma. 

Bæjarráð Voga álítur mikilvægt 
að málefni vatnsveitu og öryggi í 

gæðum neysluvatns séu höfð í fyrir-
rúmi. Óskað er eftir viðræðum við HS 
Veitur um framtiðarlausn í málefnum 
neysluvatns, þ. e. öflunar, miðlunar og 
dreifingar þess. 



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 
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Húsnæðismál í Garði: 

Engin viðbrögð hjá Íbúðalánasjóði
Bæjarstjóri lagði fram minnis-

blað um húsnæðismál í Garði, í 
framhaldi af bókun 211. fundar 

bæjarráðs 26.06.2014. Fram kemur 
m.a. að bæjarstjóri hafi sent erindi til 
Íbúðalánasjóðs með ósk um samstarf 
og fund varðandi fjölda ónotaðra íbúða 
í eigu Íbúðalánasjóðs í Garði. Engin 
viðbrögð hafa orðið af hálfu Íbúðalána-
sjóðs við erindinu. Íbúðalánasjóður á 
nú 57 eignir í Garði. Þá er í minnis-
blaðinu fjallað um 7 félagslegar íbúðir 
í eigu sveitarfélagsins, ástand þeirra 
og nýtingu. Fyrir liggur að ráðast þarf 

í viðhaldsframkvæmdir vegna tveggja 
íbúða og verður það mál til umfjöllunar 
við gerð fjárhagsáætlunar. 

Bæjarráð felur bæjarstjóra að óska 
eftir fundi með Félagsmálaráðherra 
og Íbúðalánasjóði.

Konur og slæður
Það haustar og félagsstörf í 

sinni fjölbreyttu mynd hefj-
ast, þannig var það hjá okkur 

í Lionsklúbbnum Æsu, Njarðvík. Við 
hófum félagsstarfið strax í septem-
ber, komum saman hressar og kátar 
„gaman að sjá þig, var sumarið gott“, 
þannig tekið á móti okkur. Fundir hjá 
okkur eru 2svar í mánuði, fyrri fund-
urinn er matarfundur og almenn 
félagsstörf rædd, ásamt því að við 
fáum til okkar gesti með fræðandi 
erindi, á seinna fundi hvers mánaðar 
er farið í heimsóknir eða gert eitt-
hvað óvænt. Á seinni fundinum í 
október var farið í Sandgerði þar 
sem ein okkar býr, fengum okkur 
frábæra súpu hjá Binnu og Stebba 
á Vitanum, skoðuðum staðinn og 
fórum í heimsókn í Gallerí. 

Líkt og aðrir Lionsklúbbar leggjum 
við áherslu á að efla félaga okkar og 
vinna að líknarmálum. Framundan 
hjá okkur er Vinkonukvöld og er það 
fjáröflun fyrir líknarsjóð okkar. Þar 
eru allar konur velkomnar og lögð 
áhersla á vináttu og gleði. Við viljum 
gjarnan fá fleiri konur í Lionsklúbb-
inn Æsu, það er gefandi að vinna 
með hressum konum á öllum aldri 
að góðum málum. 

Vinkonukvöldið verður 7. nóvem-
ber n.k. í Safnaðarheimilinu Innri 
Njarðvík, húsið opnar kl. 19.30 
og hefst dagskráin með því að við 
spjöllum saman og skálum í gosi og 
léttum veigum. Boðið er uppá tveggja 
rétta máltíð ásamt kaffi og konfekti. 
Veislustjórinn er að þessu sinni karl-
maður sem mun leiða okkur í gegn 
um dagskrána með glensi og gamni, 
en í boði verða skemmtiatriði, frá-
bært happadrætti og Mummi Her-
manns sér um ljúfa tóna, sem enda 

í lok dagskrár með villtum dansi. 
Eiginmenn okkar Æsukvenna þjóna 
til borðs. 

Þema Vinkonukvöldsins er: 
SLÆÐUR í öllum litum og stærðum. 
Við hvetjum allir dætur, mæður, 
ömmur og vinkonur til að mæta. 
Allur ágóði rennur til líknarmála 
og aðgangur er kr. 6500. -. Áskorun 
til kvenna um að hafa samband við 
stjórn Lionsklúbbsins Æsu, hvort 

sem þið hafið áhuga á að mæta á 
Vinkonukvöldið eða viljið kynn-
ast starfinu í klúbbnum okkar. Það 
verður vel tekið á móti ykkur af 
Halldóru Lúthersdóttur, formanni 
: s: 696-5520 netfang: doraluthers@
mitt.is . Bergþóru Ó Jóhannsdóttur, 
ritara s: 844-3106, Svanhildi Bene-
diktsdóttur, gjaldkera s: 899-8003 
og Þórunni Friðriksdóttur stallar, s: 
892-7949. 

Grindavík

Laun hækka og vinnustundum 
fjölgar hjá Vinnuskólanum
Á fundi Frístunda-og menningarráðs Grindavíkur 1. október s.l. avar m.a. samþykkt

Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri 
frístunda- og menningarsviðs lagði 

fram fjárhagsáætlun fyrir Félagsmið-
stöðina Þrumuna, starfsemi Vinnu-
skóla Grindavíkur og aðra liði er heyra 
undir frístunda- og menningarsvið. 

Er lýtur að rekstri vinnuskólans er 
lagt til að laun nemenda hækki og verði 
sem hér segir: 

17 ára: 1.243 kr. með orlofi. 
16 ára: 758 kr. með orlofi. 
15 ára: 606 kr. með orlofi. 

14 ára: 531 kr. með orlofi.
Lögð er til fjölgun á vinnustundum 

um 5% sem verður gert í samvinnu við 
Ungmennaráð.
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innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

sterkar og glæsilegar

Aflafréttir

Sæbjúgubátar á 
veiðum frá Keflavík
Veðráttan núna hefur verð æði 

miðsjöfn núna í október enn 
veiði bátanna hefur verið 

þokkaleg þegar á miðin bátarnir 
hafa komist.  Reyndar er mokveiði 
hjá stóru línubátunum enn þeir eru 
allir á veiðum við austan og norðan-
vert landið.    Fjölnir GK er þegar 
þetta er skrifað kominn með 353 tn 
4 löndunum og mest 93 tonn í einni 
löndun.  Kristín GK er með 339 tonn 
í 4 og mest 88 tonn.  Sturla GK 317 
tn í 4 og mest 99 tonn í einni löndun.  
Jóhanna Gísladóttir GK 300 tonn í 
þremur löndunum og mest 114,3 tonn 
í einni löndun.  Þess má geta að þrír 
stórir línubátar hafa allir komist yfir 
110 tonn í einni löndun.  Eru það auk 
Jóhönnu , Anna EA sem mest hefur 
komið með 120 tonn í einni löndun 
og Kristrún RE mest með 113,6 tonn.

Sighvatur GK er með 282 tn í 4 og 
mest 97 tonn,  Páll Jónsson GK 272 
tn í 4 og mest 95 tonn, Ágúst GK 267 
tn í 5 og mest 90 tonn.  

Núna eru Nesfiskstogarnir byrjaðir 
að róa á heimamið og hefur gengið 
nokkuð vel.  Berglín GK var á veiðum 
við vestfirðina og landaði tvsivar á 
Ísafirði og einu sinni í Njarðvík og 
hefur landað 236 tonnum og mest 96 
tonn í einni löndun.  Sóley Sigurjóns 
GK var líka á veiðum við Vestfirðina 
og til Ísafjarðar með fullfermi eða 
126 tonn,  hefur togarinn landað 199 
tonnum í 2 róðrum.  Gjögurs bátarnir 
hafa líka fiskað vel.  Áskell EA hefur 
landað 240 tonnumí 4 róðrum og 
Vörður EA 70 tn í einni löndun.  

Núna hefur dragnótabátunum 
fækkað um einn, allavega tímabundið 
enn Skipasmíðastöð Njarðvíkur hefur 
tekið að sér að lengja Sigga Bjarna GK 
og Benna Sæm GK.  Báðir bátarnir 
eru svokallaðir kínabátar og báðir 
bátarnir stóðust ekki 10 ára stöð-
ugleikapróf, og því var ákveðið að 
lengja báða bátanna um 3 metra.  
Verða bátarnir eftir lengingu 24,5 
metrar á lengd.  Báðir þessir bátar hafa 
stundað veiðar í bugtinni í Faxaflóa 
enn þar er reglugerðin þannig að hún 
miðast við báta að 22 metrum á lengd.  
Útaf þessum breytingum á bátunum 
þá náðist að láta breyta reglugerðinni 
þannig að núna mega bátar upp að 
24 metrum stunda veiðar í bugtinni.  
Þar sem að báðir bátarnir verða 24,5 
metrar á lengd þá verður skorið af 
þeim bæði að aftan og framan og 
verða því bátarnir 23,99 metrar eftir 
það.  Verða því bátarnir lengstu drag-
nótabátarnir í bugtinni enn ekki þeir 
stærstu því Örn KE er stærri enn hann 
er tveimur metrum breiðari enn hinir 
bátarnir.  

Aflabrögðin hjá dragnótabátunum 
hafa verið þokkaleg.  Örn KE er með 
82 tn í 13 og mest 12 tonn í einni 
löndun.  Siggi Bjarna GK 66 tní 11 
og mest 17 tonn í einni löndun, og af 
þeim róðri þá var ufsi um 16 tonn af 
aflanum.    Benni Sæm GK 55 tn í 5 
áður enn hann fór í slipp og mest 22 
tonn í einni löndun .  Arnþór GK 47 
tn í 10.  Njáll RE 45 tn í 10 og Farsæll 
GK 38 tn í 8.

Netabátunum þeim fjölgar aðeins 
og eru stóru bátarnir að ufsaveiðum 
ansi langt í burtu.  Hafa þeir verið á 
veiðum undan Vík í Mýrdal og landað 
þá t.d í Þorlákshöfn enn þangað er 
6 klukkustunda stím.  Af netabát-
unum þá er Ársæll ÁR aflahæstur 
með 118 tonní 6 róðrum og mest 
35 tonn í einni löndun, enn sá bátur 
er Sandgerðingum mjög vel kunnur 
því hann var gerður út í mörg ár frá 
Sanderði og hét þá Arney KE 50.  Var 
feiknarlega mikið aflaskip á vetrar-
vertíðum enn náði aldrei að verða 
aflahæstur yfir landið, þótt báturinn 
hafi iðulega verið með topp 5 hæstu 
bátunum.  Tjaldanes GK hefur landað 
62 tonnumí 6 og Erling KE er kominn 
á veiðar og hefur landað 53 tonnum í 
2 róðrumí Vestmannaeyjum.   Gríms-
nes GK 23 tní 9, Askur GK 20 tn í 14, 
Maron GK 19 tn í 17, Gunnar Há-
mundarsson GK 4 tn í 7 , Hraunsvík 
GK 3,6 tn í 3 og Svala Dís KE 6 tn 
í 6 á Arnarstapa enn báturinn er á 
skötuselsveiðum.

Minni línubátarnir eru ennþá útum 
allt land og hafa fiskað ágætlega,  
Gulltoppur GK er komin með 122 
tn í 16, Gísli Súrsson GK 112 tn í  17, 
Auður Vésteins SU 106 tn í 17,  Daðey 
GK 90 tn í 15, Gottileb GK 54 tn í 12.   
Pálína Ágústdóttir GK 54 tn í 19, enn 
þess má geta að báturinn hefur róið 
oftast allra báta á landinu óháð veiðar-
færum.  Ísak AK sem er á netum og 
Kristinn SH 30 tonna bátur á línu hafa 
róið báðir í 18 róðra.   Bergur Vigfús 
GK 45 tn í 10, Dúddi Gísla GK 43 tn 
í 13 og Muggur KE 20 tn í 5.  

Það eru ennþá tveir sæbjúgubátar 
á veiðum frá Keflavík og hefur Sand-
víkingur ÁR landað 19 tonn í 5 og 
Sæfari ÁR 45 tní 9.  í Stykkishólmi 
hefur Hannes Andrésson SH landað 
94 tonnum í 18 róðrum af hörpu-
skel og beitukóngi, enn báturinn var 
gerður út frá Sandgerði í fjöldamörg 
ár undir nafninu Guðfinnur KE og 
var þá í eigu Sigurðar Friðrikssonar 
eða Didda Frissa eins og hann var 
kallaður og lét Diddi breyta bátnum 
í þá veru sem hann er í dag.  

Gísli R.

Kosið í Öldungaráð
Eins og fram hefur komið 

hefur verið unnið að stofnun 
Öldungaráðs. Ráðið gætir hags-

muna eldri borgara á Suðurnesjum og 
er bæjarstjórnum til ráðgjafar. Félag 
eldri borgara hefur valið sína fulltrúa: 

Frá Sandgerði Jórunn Alda Guð-
mundsdóttir, Sigurbjörg Eiríksdóttir 
og til vara Sigurður Ástvin Þorleifs-
son. Frá Sveitarfélaginu Vogum Jón 
Berg Halldórsson, Guðlaugur Atlason 
og til vara Örn Pálsson. Frá sveitarfé-

laginu Garði Sigurður Jónsson, Erna 
M. Sveinbjarnardóttir og til vara Jón 
Sverrir Garðarsson. Frá Reykjanesbæ 
Eyjólfur Eysteinsson, Árni Júlíussonn 
til vara Hrafnhildur Gunnarsdóttir. 

N listinn

Þrjár milljónir í hvatastyrki
N-listinn í Garði hefur lagt fram tillögu um frístundagreiðslu/hvatastyrki

Lagt er til að teknar verði upp 
frístundagreiðslur/hvatastyrkir 
vegna þátttöku barna og ung-

linga á aldrinum 6 til 15 ára í æskulýðs-, 
íþrótta-og menningarstarfi. Áætlaður 

kostnaður sveitarfélagsins er allt að rúm-
lega 3 milljónir króna á ári. Bæjarstjóra 
verði falið að láta vinna greinargerð fyrir 
bæjarráð, þar sem fjallað verði um áætl-
aðan kostnað sveitarfélagsins, möguleg 

áhrif á rekstur félagasamtaka í Garði 
og mögulega útfærslu á framkvæmd 
tillögunnar. Tillögunni verði vísað til 
umfjöllunar um fjárhagsáætlun 2015. 

Samþykkt samhljóða. 
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Ókeypis Blóðsykurmælar og strimlar fyrir sykursjúka
Þú nærð tökum á sykursýkinni 

með því að mæla blóðskykurgildið þitt reglulega

Bjóðum Medismart Zapphiro blóðsykurmæla og 
strimla frá Swissneska fyritækinu Lobeck Medical Ltd.

  *   Mjög einfaldur í notkun, stór skjár, léttur og           
       handhægur
  *   "No Coding" - þarf aldrei að núllstilla         
       (calibrera)
  *   Þarf mjög lítið magn til mælinga * 0,6 µl
  *   Mælir blóðsykur á bilinu 1,1-35  mmol/L
  *   Mæling tekur aðeins 5 sek.
  *   Geymir 480 mælingar í minni
  *   Hægt að tengja við tölvu

blóðsykursmælir

Félagar í FEB 

fá 12% afslátt 
af öllum vörum

Apótek Suðurnesja 

er opið 
Mánud. - föstud. 9:00-19:00

Laugardaga 14:00-18:00

Velkomin í lágt lyfjaverð 
í Apóteki Suðurnesja

Bjóðum Medismart Ruby blóðsykurmæla og strimla 
frá Svissneska fyrirtækinu Lobeck Medical Ltd.

Ókeypis Blóðsykurmælar og strimlar fyrir sykursjúka
Þú nærð tökum á sykursýkinni 

með því að mæla blóðskykurgildið þitt reglulega
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strimla frá Swissneska fyritækinu Lobeck Medical Ltd.

  *   Mjög einfaldur í notkun, stór skjár, léttur og           
       handhægur
  *   "No Coding" - þarf aldrei að núllstilla         
       (calibrera)
  *   Þarf mjög lítið magn til mælinga * 0,6 µl
  *   Mælir blóðsykur á bilinu 1,1-35  mmol/L
  *   Mæling tekur aðeins 5 sek.
  *   Geymir 480 mælingar í minni
  *   Hægt að tengja við tölvu
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Bjóðum Medismart Ruby blóðsykurmæla og strimla 
frá Svissneska fyrirtækinu Lobeck Medical Ltd.

Við bjóðum Medismart Ruby blóðsykurmæla og 
strimla frítt fyrir þá sem eru með skírteini frá TR

Byggðakvóti fiskveiðiársins 
2014/2015 til Garðsins
Samkvæmt bréfi Atvinnuvega-og 

nýsköpunarráðuneytisins er út-
hlutað 208 þorskígilda byggða-

kvóta til Sveitarfélagsins Garðs. Lagt 
var til að úthlutun byggðakvóta til 
fiskiskipa verði með sama hætti og 
var á síðasta fiskveiðiári: 50% úthlut-
aðs byggðakvóta verði skipt jafnt milli 
þeirra fiskiskipa sem uppfylla skilyrði 
1. gr. reglugerðar nr. 652/2014 og 

lönduðu botnfiskafla á fiskveiðiárinu 
2013/2014 og 50% verði skipt hlutfalls-
lega, til sömu skipa, miðað við allan 
landaðan botnfiskafla í tegundum sem 
hafa þorskígildisstuðla, í þorskígildum 
talið, á tímabilinu 1. september 2013 til 
31. ágúst 2014. Jafnframt er ítrekað að 
þar sem ekki er löndunarhöfn í Garði 
verði fullgilt að fiskiskip landi afla í 
öðru sveitarfélagi, en til vinnslu í Garði. 

Guðmundur Rúnar Júlíusson
Guðmundur Rúnar Júlíusson 

fæddist í Keflavík 13. apríl 
1945. Hann lést árið 2008. 

Rúnar var kunnur knattspyrn-
umaður á unglingsárum sínum 
og varð Íslandsmeistari með 
Keflavíkurliðinu 1964 áður en 
hann sneri sér alfarið að tónlistinni. 
Rúnar kom víða við á löngum ferli 
og var í mörgum landsþekktum 
hljómsveitum, s.s. Hljómum, Trú-
broti, Lónlí Blú Bojs, Geimsteini, 
Áhöfninni á Halastjörnunni og 
GCD. Hin síðari ár gerði hann 
út hljómsveit undir eigin nafni, 
Rokksveit Rúnars Júlíussonar. 
Rúnar stofnaði hljómplötuútgáf-
una Geimstein árið 1976, sem 
er í dag elsta hljómplötuútgáfa 
landsins með samfellda sögu. 
Árið 1982 setti Rúnar á laggirnar 
hljóðver á heimili sínu Skólavegi 
12 í Keflavík sem nefnist í daglegu 
tali Upptökuheimilið Geimsteinn. 
Rúnar starfrækti hljóðverið og 
útgáfufyrirtækið til hinsta dags. 
Hann gaf út um 250 hljómplötur 
með fjölda listamanna. Fyrir fá-
einum dögum kom út þriggja 
platna safnútgáfan Söngvar um 
lífið 1966-2008 þar sem Rúnar 
flytur 72 þekktustu lögin frá ferl-
inum. Rúnar sinnti félagsstörfum 
tónlistarmanna og útgefenda af 
miklum móð og sat m.a. í stjórn 
SFH, FTT og fulltrúaráði STEFS. 
Einnig sat hann í skólanefnd Tón-
listarskólans í Keflavík um tíma. 
Rúnar beitti sér mjög fyrir stofnun 
Poppminjasafnsins sem nú er star-
frækt í Reykjanesbæ og var starfs-
maður Hljómahallarinnar sem 
opnuð verður á næsta ári. Rúnar 
var einn dáðasti rokkari landsins 
og kom árið 2005 út ævisaga hans 
Herra Rokk, sem Ásgeir Tómasson 
skrásetti. Rúnar var Listamaður 
Reykjanesbæjar frá árinu 2005 og 
í ár fékk hann Heiðursverðlaun Ís-
lensku tónlistarverðlaunanna. 

Í minningargreinum  
má m.a. lesa: 
„Rúnar var gæddur einstökum 
hæfileikum til að umgangast annað 
fólk. Hann var sannur mannvinur. 
Öll framkoma hans einkenndist 
af lítillæti og virðingu fyrir öllum 
mönnum. Hann umgekkst hina 
verst settu þegna þjóðfélagsins á 

sama hátt og æðstu ráðamenn og 
hann átti nána vini í öllum stéttum 
og öllum þrepum samfélagsins. 
Rúnar var einstaklega reglusamur 
og ábyrgur í orðum og verki. Hann 
var maður friðar og vinsemdar. 
En Rúnar var líka mjög fjölfróður 
maður og það var varla hægt að 
finna samræðuefni sem hann ekki 
var tilbúinn að ræða um. Hljóm-
listin var líf hans og starf. En hann 
og María höfðu samt ávallt tíma 
til að ræða við og hlúa að barna-
börnum sínum. Þau áttu margar 
góðar stundir á heimili þeirra og 
hjá Rúnari í hljóðverinu og fengu 
oft að spreyta sig þar við hin ýmsu 
verkefni“

„Aldrei nokkurn tíma á 
lífsleiðinni heyrði ég þig hall-
mæla nokkrum manni. Öll deilu-
mál reyndir þú að leysa með friði. 
Fjölskyldu þinni varstu traustur og 
góður alla tíð“. 

“Þau voru ótöluleg skiptin sem 
hann kom fram annaðhvort einn 
og sér með gítarinn eða með hinum 
ýmsu hljómsveitum á uppákomum 
hér í bæjarfélaginu, hvort heldur 
var á skipulögðum dansleikjum eða 
minni samkomum. Alltaf var hann 
boðinn og búinn til að leggja sitt 
af mörkum þegar við vildum sýna 
okkar besta s.s. á Ljósanótt eða 
þegar tekið var á móti erlendum 
gestum. Fjöldi laga eftir hann segir 
sögur héðan og meira að segja 
söng hann um Reykjanesbrautina 
þegar á þurfti að halda. Rúnar var 
líka einstaklega lítillátur og engin 
samkoma var svo auðvirðileg að 
þessi helsta stjarna bæjarins þætti 
sér ekki samboðið að mæta og 
gleðja mannskapinn, oft til styrktar 
góðum málefnum“.

Merkir Suðurnesjamenn

Jólabingó 
Kvenfélagsins
Kvenfélag Keflavíkur heldur 

Jólabingó, mánudaginn 3. nóv-
ember kl.20: 00 áð Smiðjuvöllum 8 
(Rauðakross húsið). Allar konur vel-
komnar.

Vilja 
ekki fund
Bæjarráð Reykjanesbæjar felur 

bæjarstjóra að óska eftir hlut-
hafafundi í HS Veitum hf. við 

fyrsta hentugleika. Samþykkt með 
þremur atkvæðum meirihlutans. 
Minnihlutinn greiðir atkvæði á móti. 

Áhyggjur vegna 
sölu tóbaks
Bæjarstjórn Garðs lýsir áhyggjum 

sínum yfir niðurstöðum 
tóbakskönnunar Samsuð 2014 

og skorar á verslanir að fylgja lögum 
um sölu tóbaks betur eftir, enda lög-
brot að selja börnum undir 18 ára aldri 
tóbak. 

Styðja 
heimanám í 
grunnskólum
Fræðsluráð var á síðasta fundi með 

vangaveltur um aðstoð við heima-
nám í skólunum til að koma í veg fyrir 
mismunun. 

Formaður fræðsluráðs ræddi hug-
myndir um að koma aðstoð við heima-
nám meira inn í skólana. 

Gera þarf ráð fyrir fjármagni í 
þennan þátt í skólastarfinu. 

Fræðsluráð styður hugmyndir um 
að komi verði á aðstoð við heimanám 
í grunnskólunum.

Ánægja með Norræna daga
Lögð var fram í bæjarráði Garðs 

skýrsla um Norræna daga í 
Garði, sem stóðu yfir 25. - 29. 

júní 2014. Bæjarráð þakkar öllum þeim 

sem komu að undirbúningi og fram-
kvæmd norrænna daga fyrir þeirra 
framlag og lýsir mikilli ánægju með 
vel heppnað verkefni. 



•	 Iðnstýringar

•	 Loftræstikerfi

•	 Almennar	raflagnir

•	 Viðhald	og	breytingar	á	raflögnum

•	 Nýlagnir	og	endurnýjun	raflagna

•	 Rafmagnstöflur

Við bjóðum upp á heildarlausn 

fyrir okkar viðskiptavini! 

 Bakkastíg 16 | 260 Njarðvík
 Sími 612 5552 | 895 3556 
www.raftech.is | eldi@eldi.is
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

Þurrkari - barkalaus
t61270aC
tekur 7 kg af þvotti. ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
verð áður 139.900

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

 

 // furuvÖllum 5 · akureyri · sími 461 5000
 // garÐarsBraut 9 · hÚsavík · sími 464 1515- Fyrir heimilin í landinu 

 // ks sauÐárkróki · sími 455 4500
 // sr Bygg siglufirÐi · sími 467 1559

* 3.5%
 lántökugjald

// HAFNARGÖTU 25 – REYKJANESBÆ – SÍMI 530 2800


