
OPNUNARTÍMI
mánudaga - föstudaga 07:00-18:00

laugardaga 08:00-16:00
sunnudaga 09:00-16:00

Sigurjónsbakarí - Hólmgarði 2 - 230 - Reykjanesbæ

NÝ BÖKUÐ BRAUÐ ALLA DAGA 
VERIÐ VELKOMIN 

Í SIGURJÓNSBAKARÍ  HÓLMGARÐI

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Mikið úrval af hand- 
og loftverkfærum 

fyrir verkstæði.

-- sjá netverslun --

13. Nóvember 2014
21. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Skuldir Reykjanesbæjar nema 
tveimur milljónum áttahundruð 
þrjátíu og fjögur þúsund krónum 
á hvern íbúa sveitarfélagsins

reykjanesbær er skuldsettasta sveitarfélag landsins. Skuldir bæjarins nema rúmum 40 milljörðum. Það þýðir að skuld á hvern 
einasta íbúa ungan sem gamlan nemur 2.834 þúsund krónum. mynd frá íbúafundi í Stapa.
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reykjanes er dreift í  8.000  eintökum ókeypis í  allar íbúðir á reykjanesi. 

Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

Viltu segja skoðun þína? 

Reykjanesbær nýtur þess vafasama heiðurs að vera í fyrsta sæti yfir 
skuldsettustu sveitarfélög landsins.Skuldir sveitarsjóðs og stofnana 
nema nú rúmum 40 milljörðum,sem er rúmlega 250% af tekjum,en 

samkvæmt lögum má sú tala að hámarki vera 150%.

Full samstaða var um það meðal bæjarfulltrúa að láta gera úttekt á stöðunni 
og hugsanlegar leiðir til úrbóta. Í byrjun vann Haraldur Líndal vinnuna,en 
eftir að hann gerðist bæjarstjóri í Hafnarfirði tók KPMG við keflinu.

Á dögunum var haldinn íbúafundur í Stapanum þar sem mikill fjöldi íbúa 
mætti. Myndin sem KPMG dró upp af stöðu Reykjanesbæjar er svört. En það er 
leið útúr þessum vanda ef menn standa saman og ráðast í nauðsynlegar aðgerðir.

Nú velta margir fyrir sér hvernig gat þetta gerst á 12 ára tímabili.Sveitarfélagið 
rekið með halla öll árin utan eins árs. Að óbreyttu blasir við verulegur greiðslu-
vandi og raunverulega er staðan sú að EFtirlitsnefnd sveitarfélaga mun taka 
að sér stjórn Reykjanesbæjar verði ekki gripið til ráðstafana.

Því er haldið fram að um óráðsíu hafi verið að ræða í rekstri bæjarfélagsins.
Óraunhæf bjarstýni hafi ráðið ferðinni og alltaf reiknað í dæminu að hin og 
þessi fyrirtæki væri að hefja rekstur samanber Álver í Helguvík.Skuldir hafi 
því safnast upp en tekjur ekki komið á móti.

Auðvitað má ekki gleyma því að bæjarfélagið varð fyrir gífurlegu höggi þegar 
Varnarliðið fór.Eftir það þurfti að hugsa dæmið upp á nýtt og fyrrverandi 
bæjarstjóri lagði nótt við dag til að leita að tækifærum til uppbyggingar og 
eflingar atvinnulífsins. Það gekk því miður ekki nógu hratt fyrir sig,en margt 
bendir nú til þess að baráttan muni skila árangri á næstu mánuðum.

Það var örugglega röng stefna að selja eignir sveitarfélagsins og leigja þær svo 
til baka. Það hefur sýnt sig að sveitarfélögin hér á Suðurnesjum sem völdu 
þessa leið eru í vandræðum.

Nýr bæjarstjóri,Kjartan Már Kjartansson, lagði á íbáufundinum áherslu á 
að með hagræðingu í rekstri,lágmarksframkvæmdum og samstilltu átaki 
bæjarfulltrúa,starfsmanna og íbúa væri hægt að vinna sig út úr vandanum 
á næstu sjö árum.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Varð bjartsýni 
og eða óráðsía 
Reykjanesbæ að falli

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 27. nóvembernæsta blað

Andstaða við kirkjubyggingu
Svar við grenndarkynningu vegna 

beiðni til Sveitarfélagsins Voga 
um kirkjubyggingu á lóð við gist-

heimilið Knarrarnes. 
Lýsi hér með andstöðu minni við að 

byggð verði kirkja í nokkurra metra 
fjarlægð frá lóðamörkum mínum. Ég 
tel að einn maður út í bæ eigi ekki að 
geta byggt kirkju bara af því að hann 
vill það og bara hvar sem er. Það er 

falleg kirkja sem þjónar hlutverki sínu 
á ströndinni og að bæta við annarri 
kirkju, til hvers. Af hverju vill hann 
byggja kirkju á lóðinni sinni en ekki 
annars staðar, hver er tilgangurinn? 
Ég tel að ´stæðan sé sú að þessi aðili 
er kominn í ferðaþjónustuna og býður 
fólki gistingu hjá sér. Með því að byggja 
kirkju á lóðinni sinni telur hann að 
staðurinn fái meiri athygli, sem sagt 

kirkjubygging á þessum stað er gerð 
í þeirri von að staðurinn fái meiri 
athygli , en ekki í trúarlegum tilgangi. 
Enda hefur þessi aðili sýnt það með 
framkomu sinni gegnum árin að hann 
er ekki sannkristinn. 

Ég tel líka að það verði sjónmengun 
af fleiri húsum á lóðinni hans. 

Guðmundur Franz Jónasson 
Hellum

Garður :

Uppgreiðsla lána að fullu
Á fundi bæjarráðs Garðs var 

lögð fram tillaga um viðauka 
við fjárhagsáætlun 2014

Í tillögunni er lagt til að samþykktar 
verði tilfærslur milli deilda innan fjár-
hagsáætlunar vegna uppgreiðslu lána. 
Samtals hafa verið greidd upp lang-
tímalán að fjárhæð kr. 233.176.764 á 
árinu. Í fjárhagsáætlun ársins var gert 

ráð fyrir að langtímalán verði greidd 
upp að fjárhæð kr. 221.522.000, til að 
fjármagna uppgreiðslu lána að fullu 
verði kr. 11.654.765 færðar á deild 3220 
og samsvarandi fjárhæð komi til lækk-
unar á Framtíðarsjóði. 

Í greinargerð með tillögunni er m.a. 
vísað til tillögu í rekstrarúttekt Har-
aldar L Haraldssonar, sem borin var 

fram á íbúafundi 8. apríl 2014, um að 
kannað verði með að greiða upp öll 
langtímalán sveitarfélagsins, a.m.k. þau 
sem fengin hafa verið hjá Íbúðalána-
sjóði. Einnig er vísað til bókunar við 
afgreiðslu bæjarstjórnar á tillögunni 
þann 9. apríl 2014. 

Samþykkt samhljóða. 

Taktu stjórnina - Fræðslunámskeið 
fyrir fullorðna með ADHD
ADHD samtökin bjóða nú 

upp á fræðslunámskeið og 
ráðgjöf fyrir fullorðna með 

ADHD. Námskeiðið nefnist“Taktu 
stjórnina” og stendur í 10 klukku-
stundir, laugardagana 29. nóvember 
og 6. desember. Skráning er hafin á 
vef samtakanna en fjöldi þátttakenda 
er takmarkaður. 

Fyrirmynd að þessu námskeiði er 
sótt til dönsku ADHD samtakanna 
og byggir á grunni tveggja nám-
skeiða sem dönsku ADHD samtökin 
hafa boðið upp á. Þau heita“Bliv ven 
med din diagnose - en workshop for 
voksne med ADHD” og“Hverdags-
mestring - en workshop for voksne 
með ADHD”. 

Tekið verður á eftirfarandi þáttum; 
Stutt yfirlit um ADHD, einkenni, 
fylgiraskanir og ólíkar birtingamyndir 
á fullorðinsárum. Námskeiðið tekur 
á atriðum er varða daglegt skipulag, 
hvernig má bæta samskipti, sjálfs-
styrkingu, frestunaráráttu og hvernig 
má koma auga á aðstæður og nei-
kvæða þætti, áður en þeir gera vart 
við sig. Ná tökum á daglegu lífi. Hvati 
til að breyta venjum. Tímastjórnun, 
hvernig er hægt að skipuleggja 
daginn, vikuna. Hvað þýðir ADHD 
fyrir þig, þitt líf og þína nánustu? 
Hvernig næ ég stjórn á tilfinningum. 
Hvernig finn ég hvata til að breyta 
venjum og byggja mig upp. Hvernig 
get ég orðið betra foreldri, betri maki 
eða betri starfsmaður. Námskeiðið 
verður í fyrirlestraformi, auk verkefna 
og samtalsæfinga. 

Markmið námskeiðsins
Markmiðið er að veita fullorðnum með 
ADHD helstu upplýsingar um ein-
kenni ADHD og ólíkar birtingamyndir 
röskunarinnar. Styrkja einstaklingana 
í að skipuleggja líf sitt, ná utan um 
það sem kannski áður hefur farið for-
görðum, vinna á streitu og kvíða með 
upplýsingum, samtölum og æfingum. 
Veita þátttakendum ákveðin tæki til að 
líða betur með ADHD í sínu lífi. Setja 
sér skynsamleg markmið og raunhæfar 
kröfur. Afraksturinn er betri einstak-
lingur, huganlega betra og ánægðara 
foreldi, maki, starfsmaður og borgari. 

Í klínískum leiðbeiningum Land-
læknis um greiningu og meðferð á 
ADHD segir orðrétt: „Staðgóð þekk-
ing á ADHD eykur líkur á að sjúk-
lingur geti sett sér raunhæf markmið 
og fundið bjargráð til að aðlagast lífi 
með ADHD“. Þá kemur einnig fram 
um hópameðferð: „Þetta úrræði 
getur einnig rofið einangrun þeirra 
sem lengi hafa upplifað sig eina með 
vanda sinn og gert þeim kleift að deila 
reynslu sinni og lært af öðrum“. Þá 
kemur einnig fram: „Reynslan hefur 
sýnt að fullorðnir einstaklingar með 
ADHD geta tileinkað sér aðferðir til 
að draga verulega úr þeirri truflun sem 
einkennin annars valda. Einkum er 
þar um að ræða leiðir til að endur-
skipuleggja daglegt líf, bæði í tíma 
og rúmi“. Leiðbeiningar Landlæknis 
frá því í mars 2012 leggja áherslu á 
fræðslu um ADHD fyrir fullorðna en 
engin opinber stofnun býður upp á 
slíka fræðslu. 

Hagnýtt gildi
Með því að bjóða fullorðnum með 
ADHD upp á fræðslu- og þjálfunar-
námskeið, eru meiri líkur á að þeir 
haldist í vinnu, sambönd og samskipti 
gangi betur og sumir hverjir geti hugs-
anlega dregið úr lyfjanotkun. Eins og 
kemur fram í klínískum leiðbein-
ingum Landlæknis um meðferð og 
greiningu á ADHD, þá er mælst til 
að notast sé við samþætt meðferðar-
úrræði við ADHD. Hins vegar er ekki 
boðið upp á nein úrræði fyrir full-
orðna á vegum hins opinbera, önnur 
en lyfjaúrræði, sem eru oftar en ekki 
dýrasta úrræðið. Því telja ADHD 
samtökin nauðsynlegt að stoppa upp 
í það þjónustugat sem fullorðnir með 
ADHD búa nú við. 

Námskeiðið verður laugardagana 
29. nóvember og 6. desember 2014 að 
Háaleitisbraut 13, 4. hæð. Leiðbein-
endur verða Dr. Drífa Björk Guð-
mundsdóttir sálfræðingur og Elín H. 
Hinriksdóttir sérkennari.

Verð fyrir námskeiðið er kr. 32.000,- 
og er skráning hafin á vef ADHD sam-
takanna.

Snjó kall inn skrif ar: 

Friðjón sendir Gunnari tóninn
Friðjón Einarsson núverandi 

formaður bæjarráðs Reykjanes-
bæjar sendir Gunnari Þórarins-

syni fyrrverandi formanns bæjarráðs 
(í meirihlutatíð Sjálfstæðisflokksins) 
tóninn í fjölmiðlum. Friðjón segir 
fjármálaóstjórn og óráðssíu hafa ein-
kennt valdatíð Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjanesbæ. Hvert er hlutverk bæj-
arráðs: 

„Bæjarráð Reykjanesbæjar er skipað 
fimm fulltrúum og er kosið af bæjar-
stjórn. Bæjarráð, ásamt bæjarstjóra, fer 
með framkvæmda- og fjármálastjórn 
bæjarfélagsins.“

Ábyrgð formanns bæjarráðs á 
hverjum tíma er því mikil á fjármála-

stjórn. Núverandi formaður bæjarráðs 
er Friðjón Einarsson og fyrrverandi 
formaður var Gunnar Þórarinsson. 
Vonandi tekst Friðjóni betur upp við 
fjármálastjórnun bæjarins,en fyrrver-
andi.

Ekki unglingadeild í Háaleitisskóla
Á fundi Fræðslu-

ráðs Reykjanes-
bæjar nýlega var 
upplýst að ekki 
verður af stofnun unglingadeildar 

í Háaleitisskóla vegna kostnaðar. 
Fræðslustjóri greindi frá því að 
fyrirhugað væri að nemendur í 
Háaleitisskóla sem fara í 8. bekk fari 
í Heiðarskóla á næsta ári. 



Þér og vinkonum þínum er boðið í létt dekur á 
huggulegu konukvöldi í kvöld, 13. nóvember 
klukkan 19:30, í verslun okkar í Bláa Lóninu. 

KÆRU VINKONUR
KONUKVÖLD Í KVÖLD Í BLÁA LÓNINU

•  30% afsláttur af Blue Lagoon húðvörum

•  20% afsláttur af öðrum vörum

•    Leyndarmálið á bak við ljómandi húð

•  Veitingar frá matreiðslumeisturum LAVA

•  Tónaflæði í höndum DJ Yamaho

•    Óvæntur glaðningur



4 13.  Nóvember 2014

www. fotspor.is

Slæm staða.  
Hvað er til ráða? 
Þó nokkur umræða hefur átt 

sér stað í fjölmiðlum vegna 
slæmrar fjárhagsstöðu Reykj-

ansebæjar. Nýlega var haldinn fjöl-
mennur íbúafundur í Stapanum, þar 
sem farið var yfir stöðuna og horft til 
framtíðar. Í fjölmiðlum hefur komið 
fram hörð gagnrýni á fyrrverandi 
meirihluta Sjálfstæðismanna og 
talað um slæma fjármálastjórn og að 
Eftirlistnefnd sveitarfélaga hafi ekki 

fengið réttar upplýsingar um stöðu 
sveitarfélagsins. Mjög alvarlegar ásak-
anir. 

Reykjanes leitaði til forystumanna 
framboðslistanna, þar sem óskað er 
eftir að þeir segi sína skoðun á stöð-
unni og hvort hægt sé að tala um það 
sem raunhæfan kost að ráða bót á 
slæmri stöðu Reykjanesbæjar á næstu 
árum. 

 Sjá einnig á bls. 6.

Mikið fjárfest í 
innviðum ört stækk-
andi Reykjanesbæ
Mikilvægt er að hafa í huga að 

hér er verið að tala um fjár-
hagsstöðu sveitarfélagsins 

en ekki þau fjölmörgu mál sem okkur 
hefur orðið ágengt í á undanförnum 
árum. Kostnaðurinn er til vegna þess 
að það hefur verið mikið fjárfest í 
innviðum í ört stækkandi Reykjanesbæ 
á undanförnum árum. Byggja og bæta 
skólana okkar, skapa menntun sem er 
til fyrirmyndar, skapa fallegt umhverfi 
og fjölbreytta menningu en ekki síst 
sterkar undirstöður öflugs atvinnulífs. 

Ágæt grein í síðasta blaði benti 
einmitt á að svo margir þjónustuþættir 
eru til staðar í Reykjanesbæ að hann 
hann sker sig úr á landsvísu. 

En biðin hefur reynst löng eftir því 
að vel launuð störf myndist. Það hefur 
þýtt aukið atvinnuleysi og mjög háan 
kostnað bæjarins í beinan fjárstuðn-
ing. Skatttekjur á mann eru langt undir 
því sem er hjá viðmiðunarsveitarfé-
lögunum. 

Þá komum við að skuldum. Skuldir, 
sem hlutfall af tekjum, voru um 250% 
árið 2002. Þær eru nú um 270% þegar 
inn í skuldatöluna er tekið hjúkr-
unarheimili sem ríkið greiðir fulla 
leigu af en við skuldbindum okkur til 
að greiða lánið. 

Leikreglurnar sem ríkið setti okkur 
2011 setja okkur tímamörk um hvað 
skuldahlutfallið megi vera hátt eftir 
8 ár. Ef ekkert breytist, engar auknar 
tekjur, enginn lægri kostnaður, tekst 
okkur ekki að ná því niður á um-
ræddum tíma. Öll bæjarstjórn er sam-
mála um að miðað við þessi mörk dugi 
ekki að bíða lengur eftir betri atvinnu-
tíð, við verðum að bregðast við eins og 
lítils sé að vænta í atvinnumálunum á 
næstunni. 

Það er ekki ætlun bæjarstjórnar 
Reykjanesbæjar að fara í umkenn-
ingarleik um hvort einhverjum og þá 
hverjum sé um að kenna. Mest um vert 
er að menn eru sammála um að stilla 
rekstur sveitarfélagsins af miðað við 

þá stöðu sem sveitarfélagið er í nú og 
gera ekki ráð fyrir tekjum af nýjum 
atvinnuverkefnum í áætlunum. 

Þetta þýðir að núverandi rekstur 
verður bæði að standa undir þeirri 
þjónustu sem við ætlum að veita auk 
þess að geta greitt afborganir lána á 
næstu árum og staðið undir fjár-
festingum. þetta þýðir þá að á meðan 
við bíðum eftir að ný atvinnuverkefni 
skili okkur auknum tekjum í bæjar-
sjóð þurfum við að lækka kostnað og 
hækka fasteignaskatta og útsvar á íbú-
ana tímabundið. 

Það er mjög raunhæft að ná þeim 
áætlunum sem settar hafa verið fram 
varðandi sparnað í rekstri og auknar 
tekjur og í raun ekki verið að gera 
annað og meira en fjölmörg önnur 
sveitarfélög hafa þurft að gera á síð-
ustu árum. 

Varðandi spurningu um hvort Eft-
irlitsnefnd með fjármálum sveitarfé-
laga hafi ekki fengið réttar upplýsingar 
um málefni sveitarfélagsins þá er ekk-
ert til í slíkum vangaveltum. Eftirlits-
nefndinni hefur alltaf verið veittar þær 
upplýsingar sem hún hefur óskað eftir 
og eins og þær liggja fyrir á hverjum 
tíma. Ekkert hefur komið fram frá 
nefndinni sem styður þessa umræðu. 

Árni Sigfússon

Fréttatilkynning frá Samfylkingunni í Reykjanesbæ 6. nóv 2014

Saman getum við snúið 
bænum til betri vegar
Á aðalfundi Samfylkingarinnar í 

Reykjanesbæ sem haldinn var 
miðvikudaginn 5. nóvember 

voru þau Aðalheiður Hilmarsdóttir, 
Björn H. Guðbjörnsson, Harpa Eiríks-
dóttir, Loftur H. Jónsson og Vilhjálmur 
Skarphéðinsson kosin í stjórn félagsins. 
Stjórnin mun skipta með sér verkum 
og velja formann á fyrsta fundi sínum. 
Í varastjórn voru kosin þau Hilmar Haf-
steinsson og Vilborg Jónsdóttir og Jó-
hannes Sigurðsson og Guðný Kristjáns-
dóttir voru kosin skoðendur reikninga 
félagsins. Auk þess voru 79 félagsmenn 
kosnir sem fulltrúar á landsfund Sam-
fylkingarinnar 2015 og í kjördæmisráð 
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. 

Friðjón Einarsson formaður bæjarráðs 
og oddviti Samfylkingar og óháðra í bæj-
arstjórn Reykjanesbæjar fór yfir fjárhags-
stöðu Reykjanesbæjar á fundinum og 
greindi frá næstu skrefum í Sókninni, 
aðgerðaráætluninni sem hafin er til þess 
að snúa við alvarlegri stöðu bæjarins. 
Miklar umræður urðu á fundinum og 
eftirfarandi ályktun var samþykkt: 

„Að loknum borgarafundi í Stapa er 
íbúum Reykjanesbæjar loksins ljósar 
afleiðingar fjármálastjórnar sjálfstæð-
ismanna undanfarinn áratug. 

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar 
hafa gagnrýnt harðlega fjárhagsáætl-
anir og fjármálastjórn sjálfstæðis-
manna undanfarinn áratug og varað 
við alvarlegum afleiðingum. Fyrsta 
verk bæjarfulltrúa Samfylkingarinnar 
á síðasta kjörtímabili var t.d. að leggja 
fram tillögu um óháða úttekt á fjár-
hagsstöðu Reykjanesbæjar og stjórn-
sýslu bæjarins haustið 2010. 

Tillagan var felld af meirihluta 
sjálfstæðismanna en kröfunni var 
haldið á lofti af bæjarfulltrúum Sam-
fylkingarinnar allt kjörtímabilið. 
Í maí sl. ákvað bæjarstjórn síðan 
loks að láta óháða aðila gera úttekt 
á fjármálum Reykjanesbæjar. Nýr 
meirihluti í bæjarstjórn Reykjanes-
bæjar fylgdi ákvörðuninni eftir, sá til 
þess að vandað væri til verksins og 
niðurstaðan væri birt bæjarbúum sem 
nú er í fyrsta sinn ljós alvarleg staða 
bæjarins. 

Við íbúar Reykjanesbæjar eigum 
mikið verk fyrir höndum að vinna 
okkur út úr erfiðleikum þeim sem 
óstjórn, óraunhæfar áætlanir og stöðug 
eignasala sjálfstæðismanna á undan-
förnum áratug hefur komið bænum 
okkar í. Staða bæjarins er grafalvar-

leg en mikilvægt er að vandinn er nú 
öllum ljós og viðurkenndur. 

Bæjarstjórn hefur því ákveðið að 
fara í sérstaka aðgerðaráætlun – Sókn-
ina – til að snúa við rekstri bæjarins og 
auka framlegð. Sóknin felur m.a. í sér 
gagngera endurskoðun á skipulagi og 
skipuriti Reykjanesbæjar, greiningu á 
launagreiðslum utan kjarasamninga, 
hagræðingu í rekstri sveitarfélagsins 
og aukningu á tekjum bæjarins. 

Samfylkingin í Reykjanesbæ treystir 
meirihluta bæjarstjórnar til þess að verja 
grunnþjónustuna af öllu afli í komandi 
hagræðingu og fagnar því að nú sé 
bænum okkar stýrt á ábyrgan hátt og 
eftir raunhæfari og skýrari sýn en tíðkast 
hefur undanfarinn áratug. Framtíðarsýn 
sem byggir á skynsemi í fjármálum, fjár-
festir í ungu fólki og er íbúum til heilla. 

Verkefnið framundan er ærið en 
saman getum við bæjarbúar snúið 
bænum okkar til betri vegar. “

Stjórn Samfylkingarinnar í 
Reykjanesbæ

Markmiðin eru á hreinu 
en leiðin að þeim ekki
Sóknin besta vörnin? 

Spurt er um hvort að hægt sé að 
tala um raunhæfan kost? Það 
eru fáir góðir kostir í þessari 

erfiðu stöðu sem sveitarfélagið er í og 
að nokkuð vandlega athuguðu máli 
er þetta tillagan sem lögð er fram til 
úrbóta. Árangurinn verður líklega 
ekki sýnilegur fyrr en eftir 6-8 ár eða 
tvö kjörtímabil. Það er hægt að skoða 
fundargerðir og bókanir minnihluta í 
bæjarstjórn eða bæjarráði langt aftur 
í tímann og benda á „ég sagði ykkur 
þetta þá“. Það var fyrir löngu búið að 
kveikja á öllum rauðum ljósum vegna 
ofkeyrslu og röngum áherslum í rekstri 
Reykjanesbæjar og ég m.a. varaði við 
þessu bæði í ræðu og riti. En hefur það 
eitthvað gildi þegar litið er til fram-
tíðar? Hér var boginn spenntur of hátt 
í örvæntingarfullri leit að tækifærum 
sem hafa verið villuljós. Enn er þó von 
með að aðstaðan í Helguvík og höfn-
inni fari að skila tekjum. 

Ábyrgð? 
Í 65 gr. Sveitarstjórnarlaga stendur að 
sveitarstjórn skal gæta ábyrgðar við 
meðferð fjármuna sveitarfélagsins 
og varðveita fjármuni með ábyrgum 
hætti, svo sem á innlánsreikningum 
fjármálastofnana eða með því að 
kaupa ríkistryggð verðbréf. Það er því 
ofureðlilegt að bæjarbúar spyrji hvar 
ábyrgð kjörinna fulltrúa liggi þegar 
niðurstaðan á rekstri bæjarsjóðs síð-
ustu kjörtímabila er eins slæm og raun 
ber vitni. Meirihluti Sjálfstæðismanna 
sem var hér við völd sl. 12 ár féll. Or-
sökin fyrir fallinu var að almenningi 
varð ljós hversu alvarleg staða sveitarfé-

lagsins var orðin. Meirihlutinn varð að 
axla ábyrgð á starfi sínu. Í því felst hin 
pólitíska ábyrg. Núverandi meirihluti 
axlar sömuleiðis ábyrgð á þessum að-
gerðum á þessu kjörtímabili. Nái hann 
að þrauka þangað til 2018. 

En aftur að spurningunni. Er Sóknin 
raunhæf? Ef gripið hefði verið um 
taumanna fyrir 8 árum hefði niður-
staðan líklega verið önnur og ekki eins 
þungbær bæjarbúum eins og þær að-
gerðir sem ráðast verður í nú. Sóknin 
mun taka á og hafa miklar ófyrirséðar 
afleiðingar í för með sér. Hækkun 
leiguverðs, lækkun ráðstöfunartekna, 
lækkun fasteignaverðs, þeir sem hafa 
hæstar tekjur munu íhuga flutning í 
önnur sveitarfélög. Ný fyrirtæki sem 
íhuga staðsetningu í bæjarfélaginu 
gætu snúist hugur og leitað lóða og 
aðstöðu annarstaðar. Þannig að þessar 
tillögur gætu haft enn meiri og verri 
afleiðingar á bæjarsjóð. 

Ráðin
En þú stillir ekki eintómum sóknar-
mönnum í lið sem vill sækja. Nauðsyn-
legt er, ef sigur á að nást, að vera 
með góða miðju- og varnarmenn og 
finna bestu blönduna af samhentum 
liðsmönnum. Í dag er samkomulag 
innan bæjarstjórnar um Sóknina og 
markmiðin, að vinna skuldahlutfallið 
niður fyrir 150%. Það verði gert með 
900 milljón króna aukinni framlegð í 
rekstri bæjarsjóðs, sem skiptist þannig 
500 milljón króna hagræðingu í rekstri 
og 400 milljón króna tekjuaukningu. 
Staðan er í raun það slæm að áhöld er 
um hvort að okkur takist þetta á næstu 

8 árum. Tímalengdin ein og sér veldur 
mér áhyggjum, því þetta er meira en 
átaksverkefni, þetta er grundvalla-
breyting í rekstri og þjónustuframboði 
bæjarins sem mun hafa áhrif á heila 
kynslóð ef hægt er að segja að kynslóð 
komi fram á 10 ára fresti. 

Takið
Samstaðan í bæjarstjórn er í raun 
nauðsynlegur þáttur ef Sóknin á að 
takast og það vita allir sem hlutu kosn-
ingu til setu í bæjarstjórn. En grunnt 
er á samstöðunni, mjög grunnt. Mark-
miðin eru á hreinu en leiðin að þeim 
ekki. Leiðin (Sóknar afbrigðið) er háð 
pólitískri skoðun. Ég lagði fram til-
lögu að hagræðingu í bæjarráði í vik-
unni sem var reyndar felld. Mér finnst 
eðlilegast að þeir sem valdið hafa og 
um málin fjalla líti sjálfum sér nær og 
hefji sparnaðaraðgerðir á sjálfum sér. 
Tillagan fól í sér hógværa og um leið 
táknræna breytingu á launakjörum 
bæjarráðsmanna sem hefði skilað 
röskum 28 milljónum á kjörtímabilinu. 
Það fór ekki mikið fyrir samstöðunni 
á þeim fundi. 

En engu að síður tel ég skyldu mína 
sem bæjarfulltrúi að styðja allar skyn-
samar tillögur og aðgerðir sem stuðla 
að betri og meiri Reykjanesbæ. 

Kristinn Þór Jakobsson

Árni Sigfússon.

Kristinn Þór Jakobsson.
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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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Auglýsingasíminn er  
578 1190

Staðan slæm en ekki óleysanleg
Við lítum vissulega á það sem raunhæfan kost að ráða bót á slæmri fjárhagsstöðu bæjarins. 

Í aðdraganda síðustu kosninga var 
varað við þeirri slæmu stöðu sem 
fjárhagur Reykjanesbæjar var kom-

inn í og lögð áhersla á að fara þyrfti 
aðrar leiðir. Um er að ræða fortíðar-
vanda sem hefur verið viðvarandi frá 
fyrstu árum þessarar aldar og hefur 
komið okkur í þá stöðu að Reykjanes-
bær er nú skuldugasta sveitarfélagið á 
Íslandi sé miðað við tekjur. Að óbreyttri 
stefnu myndi fjárhagslegu sjálfstæði 
okkar fyrr en seinna vera stefnt í tví-
sýnu. 

En þótt staðan sé slæm þá er hún 
ekki óleysanleg. Unnið hefur verið að 
því frá síðustu kosningum að greina 
stöðuna og leita leiða til þess að bæta 
hana. Þessa dagana er verið að móta 
leiðir að þeim markmiðum sem við 
höfum sett okkur þ. e að koma skuldum 
sveitarfélagsins inn fyrir lögbundin 

mörk innan tilskilins tíma. Til þess að 
það megi takast þarf margt að koma 
til. Í stórum dráttum þurfum bæði að 
auka tekjur og minnka útgjöld. Við 
munum kappkosta að því að gera þetta 
á þann hátt að það komi eins lítið niður 
á íbúum og kostur er. Það er þó alveg 
ljóst að slíkar aðgerðir munu hafa áhrif. 

En það sem mestu máli skiptir nú er 

að við sameinumst allir íbúarnir um 
það að koma Reykjanesbæ í hóp þeirra 
sveitarfélaga sem best standa og íbú-
arnir fái þá þjónustu sem þeir þurfa 
og eiga skilið og velferð okkar íbúanna 
megi verða eins og best verður á kosið. 

Friðjón Einarsson 
Gunnar Þórarinsson

Guðbrandur Einarsson

Isavia styrkir barna- og 
unglingastarf á Suðurnesjum
Styrktarsjóður Isavia veitir í ár 

styrki til barna- og unglingastarfs 
á Suðurnesjum. Styrkjunum er 

ætlað að styðja við allar greinar íþrótta 
og stuðla að auknum möguleikum 
barna- og unglinga til að stunda sínar 
íþróttir og fara í nauðsynlegar æfinga 
og keppnisferðir. 

Styrkirnir voru á dögunum afhentir 
íþróttarféögum í Garði, Sandgerði, 
Vogum, Grindavík og þeim aðildar-
félögum Íþróttabandalags Reykjanes-
bæjar (ÍRB) sem þegar eru eða eru við 
það að verða fyrirmyndarfélög Íþrótta-
sambands Íslands. 

Björn Óli Hauksson forstjóri 
Isavia veitti styrkina til félaganna. 
„Keflavíkurflugvöllur er stærsti vinnu-
veitandinn hér á Suðurnesjum og því 
ákváðum við að styrkveitingar í ár 
skyldu renna til barna- og unglinga-
starfs hér á svæðinu. Við vitum að það 
er brýn þörf fyrir slíkan stuðning og við 
vonum að styrktarféð komi nærsam-
félagi flugvallarins að góðum notum.“

Ingigerður Sæmundsdóttir for-
maður ÍRB sagðist afar ánægð með 
framtak Isavia. „Uppbygging á íþrótta-
starfi fyrir börn og unglinga er fjárfrek 

og því er afar ánægjulegt þegar öflug 
fyrirtæki eins og Isavia sjá sér fært að 
styðja við starfið með myndarlegum 
hætti. Þessir fjármunir munu því koma 
sér afar vel hjá félögum innan ÍRB sem 

hafa uppfyllt eða eru við það að upp-
fylla öll skilyrði um fyrirmyndafélög 
hjá ÍSÍ. 

Meðfylgandi eru myndir frá af-
hendingu styrkjanna. 

Íbúafundur í Reykjanesbæ

Hægt að leysa vandann
Stapinn var troðfullur þegar 

efnt var til íbúafundar um 
slæma stöðu Reykjanesbæjar. 

Reykjanesbær er skuldsettasta sveitar-
félag landsins. Fram kom í kynningu 
KPMG um stöðuna að verði ekkert 
að gert stefni í mikla erfiðleika, þar 
sem sveitarfélagið myndi ekki ráða 
við greiðslur miðað við óbreytt ástand. 

Skoðað var 12 ára tímabil þ. e. frá árinu 
2002. Skuldir sveitarsjóðs og stofnana 
nema rúmum 40 milljörðum. 

Kynnt var aðgerðaráætlun til næstu 
ára, sem ber heitið Sóknin. Með 
hörðum aðhaldsaðgerðum er hægt að 
ráða við vandann og komast á beinu 
brautina. Það getur orðið erfitt en er 
raunhæft. 

Fimm prósent hagræðing
Til að ná markmiðinu um 500 millj-

óna hagræðingu þarf að hagræða 
um 5% í rekstrinum segir Kjartan 
Már bæjarstjóri Reykjanesbæjar. Ekki 
hefur komið fram hvort um flatan 
niðurskurð verður að ræða eða önnur 

leið farin. Fram hefur komið að yfir-
vinna, bílastyrkir og fleira í þeim dúr 
verði sérstaklega skoðað. Nú verður 
fróðlegt að sjá hverjir lenda undir 
niðarskurðarhnífnum. Ætli bæjarfull-
trúarnir sjálfir byrji á sínum kjörum?

Hvers vegna ekki kjörnir fullrúar
Fram kom á íbáufundinum í Stap-

anum gagnrýni á það að eingöngu 
embættismenn voru í forsvari á fund-
inum og svöruðu fyrirspurnum. Hvers 
vegna eru ekki kjörnir fulltrúar til svara 

var spurt. Það er þeir sem ráða því 
hvernig farið er með peningana okkar, 
sagði fyrirspyrjandi. Kjartan Már bæj-
arstjóri sagði þennan fund hafa verið 
hugsaðan sem upplýsingafund. 

Meiri upplýsingar væntanlegar
Fram kom að vilji stendur til þess 

að íbúar Reykjanesbæjar fái 
nánari upplýsingar um það sem fram 
fer á vegum Reykjanesbæjar. Eins og 
nefnt hefur verið í þessu blaði segja 
fundargerðir oft ansi lítið um hvað 
málin snerust. Úr því hefur verið 

lofað að bæta. Eins ættu íbúar að eiga 
aðgang að fylgiskjölum, samningum 
og greiðslu reikninga, sem fara t.d. 
yfir 100 þúsund krónur. Bæjarstjóri 
sagði það vilja nýs meirihluta að efla 
upplýsingaflæðið til íbúa Reykjanes-
bæjar. 

Basar 28. nóvember
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

verður með Basar á Nesvöllum 
föstudaginn 28. nóvember kl.14:00. 

Þeir félagar sem hafa hug á að vera með 
söluborð eru beðnir að hafa samband 
við Hörpu í síma 421 1746 eða 778 1746.

Byggðakvóti lækkar
Á fundi bæjarráðs Garðs 30.10.14 

var lagt fram bréf frá Atvinnu-
vega-og nýsköpunarráðuneyti dags. 

20.10.2014, þar sem fram kemur að 
ráðuneytið hafi endurreiknað byggða-

kvóta til allra sveitarfélaga á grundvelli 
breyttra gagna frá Fiskistofu. 

Við endurreikning er byggðakvóti 
til Garðs lækkaður úr 209 þorskíg-
ildistonnum í 181 þorskígildistonn.

Iðkendur íþróttafélaga í Sandgerði, Garði, vogum og Grindavík ánægðir 
með styrkina. 

Forsvarsmenn og iðkendur félaga innan Íþróttabandalags reykjanesbæjar 
ásamt birni óla Haukssyni forstjóra Isavia. 

Friðjón einarsson. Gunnar Þórarinsson. Guðbrandur einarsson.
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"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn án 
rafeindaklukku sem er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur

Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitakerfi innbyggðum 
kjöthitamæli. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjötmæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

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

Ódýrir standardofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS8314401-M

AÐ ELDA OG BAKA MEÐ AEG.
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira.Ný glæsileg lína helluborða 
frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 25 · reykjanesbæ · sími 530 2800 · ormsson.is
Opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15
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Leyndardómur heilans
Íslensk þýðing bókar Dr. Ara Tuck-

man, „Understand your brain - 
Get more done“ kom út á vegum 

ADHD samtakanna. Fyrsta eintak bók-
arinnar var afhent Ara við hátíðlega 
athöfn í Iðnó í dag. Bókin hefur hlotið 
nafnið“Leyndardómar heilans – Láttu 
verkin tala“. 

Til er fjöldi bóka um ADHD og í 
flestum má finna gagnlegar upplýs-
ingar. ADHD samtökunum fannst þó 
tími kominn til að gefa út verkefnabók 
á íslensku fyrir fullorðna með ADHD, 
bók sem gæti hjálpað þeim að breyta 
lífi sínu til hins betra. Bókin er nokkurs 

konar handbók fyrir fullorðna með 
ADHD og eru í henni ráðleggingar til 
að auka athygli, hafa stjórn á tilfinn-
ingum, forgangsraða, stjórna tímanum 
betur, skipuleggja sig og bæta minnið. 

“Leyndardómar heilans - Láttu 
verkin tala“ verður seld á skrifstofu 
ADHD samtakanna, Háaleitisbraut 
13, Reykjavík og á vef samtakanna, 
www. adhd.is eftir 17. október n.k. 
Tekið verður við pöntunum á netfangið 
adhd@adhd.is

Verð bókarinnar er kr. 5.900, - en 
félagsmenn í ADHD samtökunum fá 
veglegan afslátt, greiða kr. 4.900, -

Nýung á Íslandi, ótrúleg 
útbreiðsla í Evrópu
Árið 2008 hóf danska fyrir-

tækið Smartlift framleiðslu 
og sölu á sogskálalyfrtum 

fyrir byggingaiðnaðinn. 
Lyfta hf. í Reykjanesbæ hefur nú 

hafið innflutning á Smartlift með 
einkaumboð á Íslandi og í Færeyjum. 

Reykjanes hitti Guðbjart Dan-
íelsson og Viðar Má Aðalsteinsson 
til að fræðast nánar. Í hverju liggur 
nýungin? 

Þetta gerir iðnaðarmanninum lífið 
mun léttara, þar sem þungu lyfturnar 
færast yfir á tækin frá Smartlift. Sog-
skálalyftur eru sjálfkeyrandi lyftur 
sem með lofttæmisútbúnaði sjúga 
hreyfiarma fasta við alla slétta fleti, 

frá léttum gipsplötum upp í glerrúðr af 
stærri gerðinni. Lyftan snýr á alla vegu 
jafnt innandyra sem utan, smýgur 
gegnum hurðar inní liftur uppí sendi-
ferðarbílinn. Hreyfanleikinn er mikill 
og afar fljótvirkur og hefur sýnt sig í 
notkun í Evrópu að menn vilja ekki 
annað eftir fyrstu notkun

Þetta eykur öryggið á vinnustað 
og eykur afköstin á vinnustað. Gerir 

notandum lífið léttaer og vinnustað-
urinn verður lifandi og hryggurinn 
fær annað notagildi segja þeir félagar 
Guðbjartur og Viðar Már. 

Þessi nýja tækni er nú komin til Ís-
lands. Tæknin mun nýtast bygginga-
iðnaðinum vel og fleirum. 

Lyfta ehf mun á næstunni heim-
sækja fyrirtæki til að kynna tæknina 
og notkunarmöguleika. Tækin munu 
nýtast þeim fyrirtækjum sem sækj-
ast eftir vottun fyrir sína starfsemi. 
Danska vinnueftirlitið hefur gefið 
Smartlift 1. einkunn. Smartlift hefur 
einnig unnið til verðlauna á sýningum

Reykjanes þakkar þeim félögum 
fyrir upplýsingarnar og við eigum ör-
ugglega eftir að sjá tækin frá Smartlift 
á næstu mánuðum hér á Suðurnesjum. 

Lyfta 
stofnað 
1999
Fyrirtækið Lyfta ehf var 

stofnað 1999 og hefur að-
stöðu á Njarðarbraut 1, í 

Reykjanesbæ. Fyrirtækið leigir út 
flestar stærðir og gerðir af vinnu-
lyftum ásamt innflutningi og sölu 
á slíkum tækjum. Lyfta er m.a. með 
umboð fyrir vörumerkið Snorkel / 
Upright.

viðar már Aðalsteinsson sölu-og 
markaðsstjóri

Sýnishorn af tækjum. 

Íslandspóstur vill loka í Sandgerði
Erindi Póst- og fjarskiptastofnunar, dags. 20. október 2014. 

Leitað er umsagnar Sandgerðis-
bæjar vegna beiðni Íslandspósts 
um heimild til lokunar póst-

afgreiðslu í Sandgerðisbæ. 
Bæjarráð Sandgerðisbæjar telur 

óeðlilegt að póstafgreiðslu í sjálfstæðu 
sveitarfélagi með um 1.600 íbúa og mikla 
atvinnustarfsemi sé lokað. Slíkt hefur í 
för með sér skerðingu á lífskjörum íbúa 
og takmarkar þjónustu við atvinnustarf-

semi í bæjarfélaginu. Bæjarráð telur rétt 
að minna á að alþjóðlegur flugvöllur 
er í sveitarfélaginu og mikil starfsemi 
sem honum tengist. Jafnframt bendir 
bæjarráð á að í rökstuðningi Póstsins 
í bréfi til Póst- og fjarskiptastofnunar 
dags. 16.10.2014 er vísað í fordæmi sem 
ekki er hægt að yfirfæra á Sandgerðisbæ. 
Þar er talað um breytingar á þjónustu á 
stöðum sem allir eiga það sameiginlegt 

að vera afmarkaðir byggðakjarnar eða 
hverfi í stærri sveitarfélögum. Slíkt á 
ekki við í tilfelli Sandgerðisbæjar sem 
er sjálfstætt sveitarfélag. „

Bæjarráð hefur ekki fengið til sín 
samanburð sem vísað er til í lok bréfs 
Póstsins og mótmælir harðlega að fá 
ekki slík gögn sem eru lögð til grund-
vallar því að skerða þjónustu í okkar 
sveitarfélagi. 

Finnur Arnar sýnir 
Ferð í Duus húsum
Listamaðurinn Finnur Arnar 

er með sýningu í Duushúsum 
um þessar mundir. Sýningin er 

opin til 21. desember 2014. 
List Finns hefur íslenskan veruleika 

að viðfangsefni. Hún kallast einnig á 
við alþjóðlega strauma og stefnur. Inn-
setningar Finns hafa gjarnan yfirbragð 
sviðsetninga. Hversdagslífið er sett á 
svið á fjölbreyttan máta. Listamðurinn 
skapar rými sem áhorfandinn gengur 
inn í og gefur líf með návist sinni. Hér 
er iðulega að finna sterka frásögn, ýjað 
er að sögu: hér var einhver, nú er hann 
farinn, skyldi hann koma aftur? Hver 
er hann? 

Ferð er tvískipt verk eins og fleiri 
verka Finns, en þó órofin heild. Sí-
endurtekin myndbrot sýna gangandi 
mann sem dregur með sér veiði-
mannsgogg. Peningar svífa í lausu 
lofti, ósnertanlegir. Fingurgómar 
tromma á borð, við sjáum nöturleg 
verksummerki um afstaðin jól. 

Listamaðurinn dregur upp tákn-
myndir opnar til túlkunar. Hvað 
hugsar sá sem snýst milli peninga-
óróa, leifa bruðls, eða sá sem bíður 
og trommar fingrum. 

Ferð er magnað verk í umfangi 
sínu og þrunginni návist, taktfastri 
og áleitinni. Á hvaða ferð erum við. 

(Ragna Sigurðardóttir)

valgerður Guðmundsdóttir for-
stöðumaður Listasafns.

eva björk Sveinsdóttir formaður 
menningarráðs.

Finnur Arnar listamaður.
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Dugnaður Jóns Borgarssonar
Það er mikil vinna sem Jón Borgars-

son leggur á sig til að safna happ-
drættismiðum til að hafa á Árshátíð 

Félags eldri borgara á Suðurnesjum. 
Dregið var um 57 vinninga, en áætlað 
verðmæti vinninga var um 500 þús-

und. Það voru því margir sem fengu 
góðan glaðning með sér heim eftir vel 
heppnaða árshátíð á Ránni.

Vel heppnuð árshátíð
Árshátíð Félags eldri borgara 

á Suðurnesjum var haldin 
laugardaginn 1. Nóvember á 

Ránni í Reykjanesbæ. 
Hátíðin var vel sótt og fólk hið 

ánægðasta bæði með mat og skemmti-
atriði. 

Sigurður Jónsson formaður skemmt-
inefndar setti hátíðina og Eyjólfur Ey-
steinsson formaður FEBS flutti ávarp. 

Veislustjóri var Kjartan Már Kjart-
ansson og fór hann á kostum og margir 
brandarar fuku. 

Flutt var atriði Leikfélags Keflavíkur 
úr „Með ryk í auga“. 

Die Jodlerinnen skemmtu með jóðli 
og harmonikkuleik. 

Silla sagði skemmtisögu af tönnum 
sem fengu frjálsan vilja. 

Í lok skemmtiatriða var síðan dregið 
í happadrætti og fengu margir góðan 
glaðning. Húsbandið lék svo fyrir dansi 
fram á nótt.

Silla E.

Fyrirtæki og verslanir rausnarleg
Það voru dregnir út um 60 

vinningar í happdrætti á árs-
hátíð Félags eldri borgara, sem 

fram fór á Ránni þann 1. nóvember 
s.l. Fyrirtækjum og verslunum á 
Suðurnesjum eru færðar bestu þakkir 
fyrir stuðninginn. Eftirtaldir gáfu 
vinninga: 

Íslandsbanki - Apótek Suðurnesja 
- Georg V Hannah sf. - Kaffitár- 

Lyfja - Versl. Kostur - versl. Eplið 
- Eymundsson versl. Blómaval, 
Húsasmiðjan - Askja, c/o Kjartan 
Steinarsson - Lyf og Heilsa, apotek 
- Bykó - Bílbót réttingaverkst. - Bíla-
naust - Landsbankinn - Hekla hf. - J 
R J Málningarþjónusta - Fitjavík ehf 
- Flugukofinn - Álnabær - Siggi skóari 
Krossmóum - Laghentir bílaverkst. - 
Skifting bílaverkst. - Bílaspr. Magga 

Jóns. - Sigurður Ingvarsson versl. - 
Sprautun, bílamálun - Frumherji - 
Skóbúðin Hafnargötu - Kaffi Duus 
- Sólning Njaðvík - Lyfta.is betri þrif 
- Nesdekk Njarðvík - Bílar og Hjól 
Njarðvík - Aðalskoðun Njarðvík Bíl-
net Bílasprautun - Ormsson versl. - 
Olís versl. - Netto versl. 

Skemmtinefnd FEBS

Grindavík

Ungur nemur, 
gamall temur
Frá hausti 2011 hefur skemmtilegt 

samstarfsverkefni verið í gangi 
á milli leikskólans Króks og 

Miðgarðs, félagsaðstöðu eldri borgara 
í Víðihlíð. Verkefnið kallast „Ungur 
nemur, gamall temur„og felur það í sér 
reglulegar heimsóknar Stjörnuhóps, 
sem eru elstu nemendur skólans, í Mið-
garð. Markmiðið með þessu samstarfi 
er að brúa bilið milli kynslóða, njóta 
samvista og læra hvert af öðru. 

Í Miðgarði eiga börnin góðar stundir 
með eldri borgurum, ýmist við að lesa 
bækur, spila, púsla, dansa, fara í bingó 
eða gera leikfimisæfingar. Eldri borgar 
í Miðgarði koma einnig í heimsókn í 
skólann og taka þá m.a. þátt í smáköku-
bakstri og þorrablóti. Nýlega fóru nem-
endur í heimsókn í Miðgarð og voru 
þessar myndir teknar við það tilefni. 

(Heimasíða Grindavíkur)
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Aflafréttir

Mokveiði hjá Sóley 
Sigurjóns GK
Hörkuveiði var hjá 

stóru beitingavélabát-
unum í október og þrír 

suðurnesjabátar komust yfir 500 
tonn og voru það allt bátar frá Vísi 
í Grindavík.  Kristín GK var með 
502 tn í 6, Jóhanna Gísladóttir GK 
515 tn í 6 og mest 114 tonn í löndun 
og Fjölnir GK var með 531 tonn í 
6 og er þetta einn mesti afli sem 
Fjölnir GK hefur landað á einum 
mánuði.  Fjölnir GK var aflahæstur 
allra línubáta á landinu í október 
sem er ansi vel gert.  

Aðrir línubátar voru t.d Sighvatur 
GK með 461 tní 5, Páll Jónsson GK 
451 tn í 5, Sturla GK 427 tn í 6, 
Valdimar GK 406 tní 7, Ágúst GK 
400 tn í 6. Allir þessir bátar sem að 
ofan eru taldir lönduðu að mestu á 
Djúpavogi og Dalvík og var öllum 
aflanum ekið suður til vinnslu.  Þetta 
eru gríðarlega miklir flutingar.  Um 
185 trukka þurfti til þess að flytja 
allan aflan suður og kílómetrarnir 
sem þessu tukkar aka eru yfir 150 
þúsund bara í október.  

Minni bátarnir fiskuðu líka 
nokkuð vel og var Gulltoppur GK 
með 173 tn í 22, Auður Vésteins SU 
162 tn í 23, Gísli Súrsson GK 158 tn 
í 23, Guðbjörg GK 83 tní 19, enn 
báturinn byrjaði mánuðinn á Djúpa-
vogi enn kom síðan til Sandgerðis 
og kláraði mánuðinn þar.  Andey 
GK 55 tní 14, Katrín GK 40 tn í 13 
og nýi Óli á Stap GK 20 tní 2.  Þess 
má geta að bátarnir að ofan eru í 
eigu einungis tveggja fyritækja.  Ein-
hamar var með Auði og Gísla 320 
tonn, og hinir eru í eigu Stakkavíkur, 
371 tonn.  

Daðey GK endaði mánuðin í 
Grindavík og var með 111 tonn í 20, 
og hefur núna í október byrjað ansi 
vel.  Kominn með um 20 tonn í 3 
róðrum og mest tæp 11 tonn í einni 
löndun , enn þar var langa um helm-
ingur aflans.  Von GK var með 82 
tní 17.  Þar er nýr skipstjóri kominn 
enn Hafþór Þórðarsson sem hingað 
til hefur verið skipstjóri á netabátum 
og var t.d síðast með Happasæl KE 
er tekin við Von GK.  Og er þetta í 
fyrsta skiptið sem Hafþór er skip-
stjóri á línubáti.  

Pálína Ágústdóttir GK réri ansi 
mikið í október og oftast allra smá-
bátanna eða 24 sinnum og landaði 

81 tonni.  Ekki byrjar nóvember 
vel hjá bátnum því kælivatn komst 
í olíupönnuna og vélin hrundi í 
bátnum.  Má búast við að báturinn 
verði frá veiðum mest allan nóv-
ember.   Núna er Stakkavík búið að 
selja Hópsnes GK til Árskógstrandar 
og hefur báturinn fengið þar nafnið 
Særún EA.  Óðinn Arnberg sem 
var skipstjóri á Hópsnesi GK hefur 
tekið við Þórkötlu GK og mun róa 
á henni þangað til að hinn nýi bátur 
Stakkavíkur kemur eftir umþað bil 
eitt ár.  

Mokveiði var hjá Sóley Sigurjóns 
GK enn togarinn var að mestu að 
veiðum við vestfirðina og landaði 
593 tonnum í 6 löndunum og mest 
131 tonni.  Og fékkst sá afli eftir 
einungis 3 daga höfn í höfn, það 
gerir um 43 tonn á dag.  Þrisvar 
landaði Sóley Sigurjóns GK á Ísa-
firði og var þá aflanum ekið þaðan 
til Garðs. Berglín GK átti líka góðan 
mánuð enn togarinn landaði 471 
tonni í 7 róðrum reyndar voru tvær 
landanir af þeim rækja, mest kom 
Berglín GK með 108 tonn í einni 
löndun.  

Sæfari ÁR landaði 60 tonn í 
keflavík af sæbjúgu í 12 löndunum 
og þar var líka Sandvíkingur ÁR 
með 22 tn í 6.  

Ekki er mikið um handfærabáta 
núna enn þeir voru þá nokkrir á 
veiðum.  Alda KE var með 3,6 tní 5 
í Grindavík,  Eyjólfur Ólafsson HU 
3,5 tn í Sanderði, Hrappur GK 2,9 
tn í 7 í Grindavík, Líf GK 2,1 tní 5 
í Sandgerði.

Siggi Bjarna GK var hæstur 
suðurnesjabátanna á dragnót og var 
með 115 tní,  16, mest 19 tonn.  Örn 
KE var með 100 tn í 18.  Arnþór GK 
71 tní 16, Sigurfari GK 62 tn í 16, 
Njáll RE 57 tn í 14. Gísli R.

Útskriftarsýning í Upplýsingatækniskólanum: 

Afrakstur námsins 
kynntur atvinnulífinu
Útskriftarnemar í grafískri miðlun, 

ljósmyndun, prentun og bókbandi 
í Upplýsingatækniskólanum verða með 
nemendasýningu laugardaginn  15. 
nóvember nk. milli kl. 13: 00 og 15: 00. 
Grafísk miðlun/prentsmíð, ljós-
myndun, prentun og bókband eru allt 
löggildar iðngreinar. Útskriftarefnin 

eru 25, fjórir í bókbandi, þrír í prentun, 
tíu í grafískri miðlun/prentsmíð og átta 
í ljósmyndun. 

Í fyrsta sinn í fjölda mörg ár munu út-
skrifast frá Upplýsingatækniskólanum 
nemendur í gamalgrónu iðngreinunum 
bókbandi og pentun. Þessar greinar hafa 
átt undir högg að sækja en undanfarið 

hefur orðið aukinn áhugi á hæðar-
prentun/letterpress og handbandi. 

Hóparnir, með aðstoð kennara, hafa 
unnið saman að skipulagi, uppsetn-
ingu og markaðassetningu á útskrift-
arsýningunni. Tilgangur hennar er að 
vekja athygli atvinnulífsins á sér því 
nú eru nemendur í þeim sporum að 
finna sér starfsþjálfunarpláss og ljúka 
sveinsprófi. 

Nemendur hafa boðið forsvars-
mönnum og starfsmönnum fjölda 
fyrirtækja í iðngreinunum ásamt ætt-
ingjum sínum og vinum á sýninguna 
til að sjá afrakstur vetrarins og kynnast 
náminu. Það er tilvalið fyrir alla sem 
huga að námi í þessum greinum að 
koma og kynna sér þessar iðngreinar og 
spjalla við útskriftarefnin og kennara. 

Nemendur halda úti Instagram 
myndasíðu þar sem hægt er að fylgj-
ast með undirbúningi og daglegu 
starfi þeirra í skólanum. Slóðin er: 
http: //instagram.com/utsyning14 þar 
er einnig linkur á Facebooksíðu sýn-
ingarinnar. 

Öllum er velkomið að líta inn, 
njóta léttra veitinga og fagna þessum 
áfanga með okkur í sal Vörðuskóla við 
Skólavörðuholt, inngangur frá Baróns-
stíg. 

Kaupa til baka
Bæjarráð Sandgerðis tók fyrir á 

fundi: Tillaga um kaup á eldri 
byggingu Grunnskóla Sand-

gerðis og íþróttamiðstöð og viðauka 
nr. 23 við fjárhagsáætlun. 

Fyrir fundinum liggur einnig láns-
samningur við Íslandsbanka. 

Bæjarstjóri fór yfir málið. 
Afgreiðsla: 
Bæjarráð leggur eftirfarandi til við 

bæjarstjórn: 
„Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar sam-

þykkir að Sandgerðisbær kaupi eldri 

byggingu Grunnskóla Sandgerðis 
og Íþróttamiðstöð, fastanúmer 209-
4969. Bæjarstjórn samþykkir viðauka 
nr. 23 við fjárhagsáætlun 2014 vegna 
kaupanna. Bæjarstjórn felur bæjar-
stjóra að ganga frá kaupunum við 
Eignarhaldsfélagið Fasteign (EFF) á 
grundvelli kaupréttarákvæðis leigu-
samnings milli aðila. 

Bæjarráð leggur jafnframt til við 
bæjarstjórn að gengið verði að láns-
samningi milli Sandgerðisbæjar og 
Íslandsbanka hf.“





Það er alltaf gaman í  Ga�araleikhúsinu

Miða
pantanir

“Stórt Læk á þessa”
 frumsýningargestur

 

565 5900 
midi.is

ga�araleikhusid.is

Síðustu sýningar
fyrir jól

sunnudagur 
16. nóvember kl 17.00 

sunnudagur 
23. nóvember kl 20.00 

Frúardagur Menntaskólans í Reykjavík
sýnir 

söngleikinn Leg eftir Hugleik Dagsson

Frumsýning  föstudaginn 14. nóvember kl. 20.00
2 sýning         sunnudaginn 16. nóvember kl 20.00
3 sýning  þriðjudaginn 18. nóvember kl 20.00
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Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style
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og spennandi
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Opið bréf til Eyglóar Harðardóttur, 
félags- og húsnæðismálaráðherra. 
Ágæti ráðherra. Vegna um-

ræðu um byggingu með-
ferðarheimilis að Háholti í 

Skagafirði, langar mig að biðja þig, 
ágæti ráðherra, að lesa skýrslu Vist-
heimilanefndar. Sjá meðfylgjandi 
slóð: http: //www. tengilidur.is/media/
eplica-uppsetning/afangaskyrsla-vist-
heimilanefndar-3. pdf

Eins og fram kemur í þeirri skýrslu, 
sem er mjög ítarleg, var eindregið lagst 
gegn staðsetningunni á vistheimilinu 
í Breiðavík með rökum sem eiga í dag 
einnig við um staðsetninguna að Há-
holti í Skagafirði. 

Þetta hefur ekkert með það ágæta 
fólk að gera sem byggir þennan fallaga 
stað sem Skagafjörður er, heldur eru 
það hagsmunir og öll sérfræðiþjónusta 
við börnin sem vega þyngst. Eins og 
fram hefur komið að undanförnu er sú 
þjónusta sterkust í Reykjavík. 

Staðsetning vistheimilisins í Breiða-
vík, sínum tíma, var illa ígrunduð póli-
tísk ákvörðun sem síðar kom í ljós að 
var kolröng og eru meðferðin og af-
leiðingarnar því til sönnunar. 

Samtök vistheimilabarna (SVB) 
mótmæla því að sagan verði látin 
endurtaka sig með stofnun / endur-
reisn á meðferðarheimilinu að Háholti 
í Skagafirði. 

Fyrirbyggja þarf með öllum til-
tækum ráðum að börn verði aftur 
þolendur á borð við Breiðavíkurdrengi. 
þ. e. að þau verði fyrir barðinu á illa 
ígrundaðri pólístískri ákvörðun líkt og 
gert var varðandi vistheimilið í Breiða-
vík 1952, en sú staðsetning líkt og nú 
kom í veg fyrir að starfsfólk með sér-
þekkingingu á þeim sviðum sem þessi 
börn og unglingar þurfa á að halda, 
fengist til starfa við heimilið. Nauðsyn-
legt er að ein af þeim nærþjónustum 
sem þarf að vera til staðar er lögreglan. 

Enn í dag er fjöldi fólks sem á um 
sárt að binda sem afleiðing vegna 
mistaka sem röng pólítísk bitlingaá-
kvörðun um vistun barna á algerlega 
kolröngum stöðum var, þar sem allar 
meðferðir voru alrangar og ótrúleg 
harka og kunnáttuleysi þess ófag-
lærðu starfsfólks sem fékkst til starfa á 
þessum fjarlægu stöðum. Öll umræða 
og framkvæmd Sanngirnisbótaferils-
ins ber greinilega merki um öll þau 
djúpu sár bæði á líkama og sál sem 
afleiðing af rangri staðsetningu vistun-
arheimils olli. 

Það er einlæg ósk Samtaka vistheim-
ilabarna að í þessu sambandi verði 
hlustað á þau rök sem þau bera fyrir 
brjósti af einlægni varðandi velferð 
barna og unglinga þessa lands, með 
því að falla frá stofnun/endurreisn vist-
heimilisins að Háholti í Skagafirði og 
ræði við Barnaverndarstofu um faglega 
rétta leið til úrlausna. 

Sent 30.10.2014, f.h. Stjórnar  
Samtaka vistheimilabarna SVB 

Jón Magnússon - Formaður SVB 
jonmagg@gmail.com

Á móti sparnaðartillögu Kristins 
Kristinn Jakobsson lagði fram 

eftirfarandi tillögu á fundi 
Bæjarráðs Reykjanesbæjar 

Legg til að frá og með 1. janúar 
2015 falli föst laun bæjarráðsmanna 
niður og einungis verði greitt fyrir 
setu á stökum fundum bæjarráðs. 

Þessi skipan mála verði allt þar til 
skuldahlutfall bæjarsjóðs komist 
undir 150%. Þetta gæti verið tákn-
rænt framtak bæjarráðs til þeirra 
aðgerða sem framundan eru og um 
leið sparað 28,5 milljónir á kjör-
tímabilinu. 

Tillagan felld með 5-0. 
Guðbrandur Einarsson lagði fram eftir-
farandi bókun: Ég hafna framkominni 
tillögu Kristins Jakobssonar og mun 
leggja fram tillögu í sama máli á næsta 
bæjarráðsfundi.

Mótmæla harðlega forgangsröðun
Aðalfundur kjördæmisráðs 

Samfylkingarinnar í Suður-
kjördæmi haldinn 8. nóvember 

2014 í Sveitarfélaginu Garði mótmælir 
harðlega forgangsröðun í fjárlagafrum-
varpi ríkisstjórnar hægri flokkanna þar 
sem gengið er harkalega á hlut hinna 
efnaminni og forgangsraðað í þágu 
þeirra efnameiri. 

Metnaðarleysi í byggðamálum 
er sláandi og niðurskurður í mikil-
vægum málaflokkum veikir byggðir í 
Suðurkjördæmi eins og annars staðar 
á landinu. 

Kjördæmisráðið fordæmir þá aðför 
sem nú stendur yfir gegn framhalds-
skólum landsins með því að meina fólki 
25 ára og eldri aðgangi að bóknámi. Þær 
hugmyndir eru forkastanlegar og munu 
hafa uppsagnir starfsfólks í för með sér 
en einnig fátæklegra námsframboð víða 
um land. Verst verða smærri skólar á 
landsbyggðinni úti og þau byggðalög 
sem treyst hafa á framhaldsskólana til 
að mæta menntunarþörf íbúa. Full-
orðnum nemendum er bent á mun 
dýrara námsframboð símenntunar-
stöðva og einkaskóla en þær námsleiðir 
fá hins vegar ekki fjármagn til að taka 
við fleiri nemendum. 

Kjördæmisráð skorar á stjórnvöld að 
lækka beina greiðsluþátttöku einstak-
linga í heilbrigðiskerfinu sem hækkað 
hefur mikið á árinu. Sá kostnaður eykur 
misskiptingu í landinu og hefur áhrif 
á hvort fólk leiti sér lækninga, kaupi 
nauðsynleg lyf eða hjálpartæki. Heil-

brigðiskerfið á að fjármagna 
úr sameiginlegum sjóðum 
og tryggja þarf að allir hafi 
jafnan aðgang að bestu fá-
anlegri heilbrigðisþjónustu. 
Til þess þarf m.a. að hefjast nú 
þegar handa við byggingu á nýjum 
Landspítala. 

Einnig er skorað á stjórnvöld að 
undirbúa átak í byggingu hjúkrunar-
rýma aldraðra, til að mæta brýnni og 
vaxandi þörf fyrir fleiri rými á komandi 
árum. 

Með styttingu þess tíma sem heim-
ilar greiðslu atvinnuleysisbóta, niður-
skurðar á fjármagni til starfsend-
urhæfingar og framlags til að jafna 
örorkubyrði lífeyrissjóða er ráðist að 
kjörum þeirra sem einna veikast standa. 
Fólk sem glímt hefur við langtímaat-
vinnuleysi eða býr við örorku verður 
verst úti. Sveitarfélög bera mikinn 
kostnað vegna þessara aðgerða stjórn-
valda og lífeyrissjóðir knúnir til að 
skerða réttindi. Við slíkt verður ekki 
unað. 

Til að bíta höfuðið af skömminni 
ætlar ríkisstjórn Framsóknar og 
Sjálfstæðismanna að hækka verð á 
nauðsynjavörum með hækkun virðis-
aukaskatts á matvæli og orku sem rýra 
enn kjör þeirra sem minnst hafa handa 
á milli. Svokallaðar mótvægisaðgerðir 
duga alls ekki til að vega upp á móti 
kjaraskerðingu matarskattsins. 

Kjördæmisráðið skorar á stjórnar-
flokkana að ljúka viðræðum við aðild 

að Evrópusambandinu og leggja 
fullgerðan samning í dóm 
þjóðarinnar. Möguleg aðild 
að sambandinu með upptöku 

evru í fyllingu tímans er án 
efa mesta hagsmunamál þjóðar-

innar um áratugaskeið og vítavert að 
loka greiðustu leiðinni út úr vítahring 
hárra vaxta og verðtryggingar án þess 
að ljúka viðræðunum og gefa þjóðinni 
kost á að kjósa um hann. 

Til að undirstrika getuleysi stjórn-
arflokkanna gagnvart verkefninu má 
benda á sögulegar vanefndir þeirra í 
skuldamálum og þeirri staðreynd að 
rúmu ári eftir að hægri flokkarnir tóku 
við völdum hefur Íbúðalánasjóður hætt 
við að bjóða upp á óverðtryggð lán. Lýð-
skrum Framsóknarflokksins um afnám 
verðtryggingar og lækkun skulda upp 
á hundruð milljarða stendur eftir sem 
vanefndir án fordæma. 

Kjördæmisráð telur afar mikil-
vægt að jafnaðarmenn leiði tiltektina 
í Reykjanesbæ eftir áratuga óstjórn 
Sjálfstæðismanna og heitir þeim stuðn-
ingi við það krefjandi verkefni. Stjórn 
Sjálfstæðismanna í Reykjanesbæ hefur 
einkennst af óráðsíu, óraunhæfum 
áætlunum og stöðugri eignasölu. Staða 
Reykjanesbæjar er alvarleg og miklu 
máli skiptir að áherslur jafnaðarmanna 
móti uppbyggingarstarfið. Með því 
verði bænum loks stýrt eftir raunhæfri 
og skýrri sýn sem grundvölluð er á 
ábyrgri fjármálastjórn og vörn grunn-
þjónustu sem er íbúum öllum til heilla. 
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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

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.

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

Dreymir þig um 
að semja ljóð?
Dreymir þig um að semja 

ljóð? Leynist ljóðskáld í þér? 
Laugardaginn 15. nóvember 

kl. 10: 00-12: 00 verður Ljóðasmiðja í 
Kvikunni. Aðalsteinn Ásberg Sigurðs-
son skáld heldur hraðnámskeið í nú-
tíma ljóðagerð. Farið yfir helstu atriði 
sem hafa ber í huga og lauflétt verk-
leg kennsla fyrir byrjendur og lengra 
komna. Aðgangur ókeypis. 

Ljóðasmiðjan er 
ætluð fólki frá 15 
ára aldri, en fjöldi 
þátttakenda tak-
markaður og því 
nauðsynlegt að skrá 
sig á netfangið thor-
steinng@grindavik.is, í síðasta lagi 13. 
nóvember kl. 16: 00. 

(Heimasíða Grindavíkur)

75 atriði til 
skoðunar í Garði
Haraldur Líndal vann úttektar-

skýrslu fyrir Garðinn,þar sem 
hugað að er flestum þáttum í rekstri 
sveitarfélagsins og hvernig megi 
bæta hann. Lagt er til að skoða 75 
atriði. Bæjarstjóri lagði nýlega fram 
skýrslu um framvindu mála. Í blað-
inu í dag segjum við frá nokkrum 
þáttum,en gerum þessu betri skil í 
næsta blaði

Yfirvinnubann
Lagt er til að sett verði yfirvinnubann.
Það verði algjör undantekning ef yf-
irvinna verði unnin.Föst yfirvinna 
nái yfir alla yfirvinnu og óþægindi 
utan vinnutíma. þetta er komið til 
framkvæmda að hluta.

Útboð
Öll innkaup á rekstrarvörum verði 
boðin út.

Hætt að gefa 50% afslátt
Lagt til að hætta að gefa 50% afslátt á 
leikskólagjöldum vegna elsta árgans-
ins í leikskóla

Hækkar fasteignaskattur?
Lagt er til að kanna hvort til greina komi 
að hækka fasteignaskatt. Er í skoðun.

Stöðugildi endurskoðuð
Endurskoða skal fjölda stöðugilda 
við Gerðaskóla.Bæjarstjórn marki sér 
ákveðna stefnu um fjölda nemenda á 
hvert stöðugildi.

Útsvar og 
fasteigna- 
skattar hækka
Ákveðið hefur verið að hækka út-

svar í Reykjanesbæ úr 14,52% í 
15,05%. Hækkun um 3.62% sem þyðir 
auknar álögur um 200 milljónir. 

Fasteignaskattur hækkar um 0,3% 
í 0,5% þ. e. auknar álögur um 255 
milljónir.

Fastri 
yfirvinnu 
sagt upp
Nýi meirihlutinn í Reykjansebæ 

hefur ákveðið : 
Öllum ákvæðum um fasta yfirvinnu 

í ráðningasamningum verði sagt upp 
og fastlaunasamningar í heild og samn-
ingar sem innifela ákvæði um önnur 
laun endurskoðaðir.

Samþykkt 
að fresta
Fræðsuráð Reykjanesbæjar hefur 

samþykkt að fresta vinnu við 
endurnýjun skólastefnu þar til gerð 
fjárhagsáætlunar er lokið. 

Nýbúafræðsla 
mikilvæg
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar í lok október s.l. áréttar 
ráðið mikilvægi nýbúafræðslu og að 
henni séu gerð góð skil í starfsáætlun 
allra skóla.

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

Minnst til 
fræðslumála  
í Reykjanesbæ 
en mest í  
Sandgerði
Hvað kosta fræðslu-og uppeldismál 

á hvern íbúa sveitarfélaganna hér 
á Suðurnesjum. Minnst þarf hver íbúi í 
Reykjanesbæ að greiða til þeirra mála 
en íbúar í Sandgerði mest. 

Fræðslu-og uppeldismál. Kostn-
aður á hvern íbúa. (Ársreikningur 
2013)

Reykjanesbær kr. 272.960

Grindavík kr. 348.756

Sandgerði kr. 407.924

Garður kr. 400.177

Vogar kr. 344.645

Lægstur kostn-
aður á íbúa í 
Reykjanesbæ
Hvað kostar Sameiginlegur kostn-

aður (yfirstjórn) í sveitarfé-
lögunum. 

Hagstæðast er þetta á hvern íbúa 
í Reykjanesbæ en kostnaður á hvern 
íbúa í Sandgerði er rúmlega tvöfalt 
hærri. 

Sameiginlegur kostnaður (Ársreikn-
ingur 2013)

Reykjanesbær kr. 40.681

Grindavík kr. 57.905

Sandgerði kr. 87.668

Garður kr. 73.840

Vogar kr. 68.357

Reksturinn 
kostar mest á 
íbúa í Sandgerði
Samkvæmt ársreikningum sveitar-

félaganna á Suðurnesjum kostar 
rekstur sveitarsjóðs mest á hvern íbúa 
í Sandgerði. Minnst kostar reksturinn 
á hvern íbúa í Reykjanesbæ. Það kemur 
á óvart að rekstararkostnaður mála-
flokka í Grindavík, Garði og Vogum 
skuli nánast vera sá sami á íbúa og í 
Reykjanesbæ. Því hefur ávallt verið 
haldið fram að mikill sparnaður næð-
ist með sameiningu sveitarfélaga í eitt 
stórt. Það virðist ekki vera raunin hér 
á Suðurnesjum. 

Kostnaður á íbúa.
(ársreikningur 2013)

Reykjanesbær 637 þúsund

Grindavík 660 þúsund

Sandgerði 842 þúsund

Garður 668 þúsund

Vogare 677 þúsund

Minnst til 
félagsþjónustu 
í Garði
Hvað kostaði félagsþjónustan í 

sveitarfélögun samkvæmt árs-
reikningi ársins 2013. Kostnaður á 
íbúa er mestur í Vogum en hver Garð-
maður greiðir minnst til félagsþjónustu 
sveitarfélaganna á Suðurnesjum

Félagsþjónusta 
kostnaður á íbúa

Reykjanesbær kr. 76.125

Grindavík kr. 88.837 

Sandgerði kr. 76.877

Garður kr. 64.846

Vogar kr. 94.029
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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
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12 viðurkenndir þjónustuaðilar um allt land. 
Komdu til viðurkennds þjónustuaðila í nóvember og fáðu sex punkta yfirferð án endurgjalds. Við förum yfir 
ljósin, rafgeyminn, þurrkurnar, rúðuvökvann, smyrjum lamir og læsingar og setjum sílikon á þéttikanta.

FÁÐU KALT MAT FYRIR VETURINN 
Komdu og fáðu sex punkta yfirferð fyrir veturinn hjá fagmönnum
okkar í Reykjanesbæ. Það er ókeypis fyrir Toyota bifreiðar.

20% afsláttur 
af  rúðuþurrkublöðum, þurrkugúmmíum og bílaperum.

15% afsláttur 
af rafgeymum.

Kynntu þér betur þjónustu okkar á www.toyota.is

Toyota Kauptúni Kauptúni 6 Garðabæ 570 5070
Toyota Akureyri Baldursnesi 1 Akureyri 460 4300
Toyota Selfossi Fossnesi 14 Selfossi 480 8000
Toyota Reykjanesbæ Njarðarbraut 19 Reykjanesbæ 420 6610
Arctic Trucks Kletthálsi 3 Reykjavík 540 4900
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Bæjarflöt 13 Reykjavík 440 8000
Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur Skemmuvegi 16 Kópavogi 440 8000
Nethamar Garðavegi 15 Vestmannaeyjum 481  1216
Bílatangi Suðurgötu 9 Ísafirði 456 4580
Bifreiðaverkstæði KS Hesteyri 2 Sauðárkróki 455 4570
Bílaleiga Húsavíkur Garðarsbraut 66 Húsavík 464 1888
Bílaverkstæði Austurlands Miðási 2 Egilsstöðum 470 5070
Bílageirinn Grófinni 14a Reykjanesbæ 421 6901

KS Sauðárkróki

Toyota Akureyri
Bílaverkstæði Austurlands

Bílaleiga Húsavíkur

Bílatangi Ísafirði

Bifreiðaverkstæði Reykjavíkur

Toyota Selfossi

Bílageirinn

Arctic Trucks

Nethamar

Engin vandamál - bara lausnir. Bókaðu tíma

Toyota Kauptúni

Toyota Reykjanesbæ


