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Þrátíu og fjórir starfsmenn með 
meira en 750 þúsund í mánaðarlaun
Um mánaðamótin september og október fengu 10 starfs-

menn Reykjanesbæjar meira en eina milljón í mánaðarlaun. 
Um sömu mánaðamót voru 24 starfsmenn Reykjanesbæjar með 
mánaðarlaun á bilinu 750 þúsund til 1 milljón. 
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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? 

Það vantaði ekki stóru orðin hjá framboðslistunum fyrir síðustu sveit-
arstjórnarkosningar. Vinsælt var að nota slagorð eins opnari stjórn-
sýsla, aukið gegnsæi, kjósendur geti fylgst með öllum þáttum í rekstri 

sveitafélagsins. 

Meira að segja gekk Samfylkingin svo langt að hún sagði að opna ætti bókhald 
bæjarins. Margir sem kusu núverandi meirihluta í Reykjanesbæ reiknuðu með 
að staðið yrði við stóru orðin um aukið gegnsæi. 

Í Reykjanesi í dag er sagt frá reynslunni af því að fá upplýsingar um kostnaðarlið 
í rekstri bæjarins. Leitað var eftir að fá upplýsingar um það hvaða fjölmiðlar 
hefðu fengið greidda samtals um 30 milljónir vegna auglýsinga á 16 mánaða 
tímabili. Meirhluti Sjálfstæðisflokksins neitaði Reykjanesi um þessar upplýs-
ingar. Reykjanes lét reyna á þetta ertindi aftur nú þegar nýr meirihluti hefur 
tekið við. Nýr meirihluti sem boðar opnari stjórnsýslu. Nýr meirihluti sem 
boðar aukið gegnsæi. Nýr meirihluti sem boðar að opna bókhald bæjarins. Það 
vekur því furðu að svar nýja meirihlutans er það sama og gamla meirihlutans. 
Nei, við veitum ekki þessar upplýsingar. 

Nú liggur það alveg ljóst fyrir að stórt sveitarfélag eins og Reykjanesbær með 
margar stofnanir hlýtur að Þurfa að verja verulegu fjármagni til auglýsinga. 
Hvort þessi auglýsingakostnaður er mikill eða hóflegur skal ekkert fullyrt um 
hér. Ef Samfylkingin hefur meint eitthvað með því að opna bókhald bæjarins 
vekur það furðu að ekki skuli vera hægt að fá umbeðnar upplýsingar. 

Ef túlkun Reykjanesbæjar er rétt að spyrja þurfi þá leyfis sem fá greiðslur úr 
bæjarsjóði hvort birta megi það almenningi getum við gleymt öllu tali um að 
opna bókhaldið og aukið gegnsæi og auknar upplýsingar til almennings. Það 
verður þá ekki allt uppi á borði, ýmsu verður sópað undir teppi. 

Bæjarfulltrúar verða að gera sér grein fyrir að þeir eru að ráðstafa fjármunum 
sem þeir innheimta af almenningi og fyrirtækjum í bænum. Þetta eru ekki 
einkapeningar bæjarfulltrúa. Það er ekki einkamál bæjarfulltrúa hvernig 
fjármunum er varið. Íbúar sveitarfélagsins eiga fullan rétt á því að fá upplýs-
ingar um einstaka kostnaðarliði í rekstri bæjarins. Miðað við yfirlýsingar á 
fjölmennum íbúafundi á dögunum bjuggust örugglega margir við því að svo 
yrði hjá nýjum meirihluta í Reykjanesbæ.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Allt upp á borð eða 
sópað undir teppi

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 11. desembernæsta blað

Hörð kjarabarátta
Samningar tókust s.l. þriðjudagsmorgun.
Tónlistarkennarar hafa háð harða og stranga kjarabaráttu. Hér voru þeir ásamt stuðningsfólki í mótmælum 
fyrir framan DUUS hús.

Óbreytt útsvar 
í Grindavík
Með vísan til 24. gr. laga um tekju-

stofna sveitarfélaga nr. 4/1995 
leggur bæjarráð til við bæjarstjórn að 
álagningarhlutfall útsvars á árinu 2015 
verði 13,99% eins og á árinu 2014. 

Grindavíkurbær verður þannig 
áfram í hópi þeirra sveitarfélaga sem 
leggja á hvað lægst útsvar.

Sebastian hlaut viðurkenningu
Stærðfræðikeppni framhalds-

skólanema var haldin 7. október 
en það eru Íslenska stærðfræðafé-

lagið og Félag raungreinakennara sem 
standa að keppninni. Markmið hennar 
er að auka áhuga framhaldsskólanema 
á stærðfræði og öðrum greinum sem 
byggja á stærðfræðilegum grunni. 

Verðlaunaafhending fór fram í 
Háskólanum í Reykjavík þann 23. 
október. Einn nemandi úr FSS hlaut 

viðurkenningu en það var Sebastian 
Klukowski. Hann varð í 13. -15. sæti í 
yngri hópnum en þar voru keppendur 
165. Við óskum honum að sjálfsögðu til 
hamingju með þennan ágæta árangur. 

Myndin með fréttinni er frá verð-
launaafhendingunni og er fengin af 
Facebook-síðu keppninnar. Að neðan 
má sjá Sebastian ásamt fjölskyldu sinni 
þegar verðlaunin voru afhent.

Afmælisrit SVD 
Unu í Garði
Í tilefni 80 ára afmælis Slysavarnar-

deildarinnar Unu í Garði kemur út 
á næstu dögum veglegt afmælisrit, sem 
dreift verður í öll hús í Garðinum.Þú! Já, þú. Þú ert ofurhetja!

Vísindabók Villa 2Í dag kom út 
Vísindabók Villa 2 og fylgir 
eftir ógurlegum vinsældum 

fyrri bókarinnar sem kom út fyrir 
jólin í fyrra. Nú er Villi snúinn aftur 
með enn meiri fróðleik og stuð! OG 
OFURHETJUR!

Vísindin eru ótæmandi brunnur 
því heimurinn okkar er svo rosalega 
merkilegur og skrýtinn. Sumt virð-
ist flókið en er einfalt, en annað sem 
virðist sáraeinfalt og hversdagslegt er í 
rauninni hrikalega flókið. Þá er heppi-
legt að hver einasta manneskja sem er 
forvitin um heiminn í kringum sig er 
ofurhetja. Já, þú last rétt: ofurhetja!

Vísindabók Villa slóg rækilega í 
gegn í fyrra og hér heldur Villi áfram 
að fjalla á skemmtilegan og einfaldan 
hátt um undur alheimsins og vísind-
anna, meðal annars dínamít, lofthjúp-
inn, andefni, steingervinga og snjó-

korn. Bókin geymir auk þess fjölda 
skemmtilegra tilrauna sem hægt er 
að gera heima. 

Vísindabók Villa 2 opnar leið inn 
í undraheim vísindanna sem gaman 
er að týna sér í.

Áfram ofurhetja!

Jólabasar á 
Nesvöllum
Á morgun föstudaginn 28. nóvem-

ber kl.14: 00 er jólabasar á Nes-
völlum. Það verður fjölbreytt úrval af 
varningi til sölu. Einnig verður hægt að 
kaupa sér heitt súkkulaði og meðlæti.

Lækka launin um 5 prósent
Full samstaða er um það innan 

bæjarstjórnar Reykjanesbæjar að 
lækka laun bæjarfulltrúa og bæjarráðs-
manna um 5%. Hver eru laun þessara 
aðila? Fyrir lækkun líta þau svona út. 

Bæjarfulltrúi 63.002 kr. á mánuði 
auk 37.802 kr. fyrir fund. 

Forseti bæjarstjórnar fær 126.005 kr. 
á mánuði auk 63.002 fyrir fund. 

Bæjarráðsmenn fá 126.005 kr. á 
mánuði auk 25.200 kr. fyrir fund.

Formaður bæjarráðs fær 189.007 kr. 
á mánuði auk 25.200 kr. fyrir fund.

Lýðskrum eins og það gerist best
Á fundi bæjarstjórnar Reykjanes-

bæjar lét Guðbrandur Einarsson 
bóka eftirfarandi: „Sú tillaga sem Krist-
inn Jakobsson lagði fram í bæjarráði 
var eingöngu hugsuð til þess að upp-
hefja hann sjálfan á kostnað annarra. 
Með tillögunni lagði hann til að föst 

laun bæjarráðsmanna yrðu þurrkuð 
út. Þar sem Kristinn er áheyrnarfulltrúi 
nýtur hann ekki fastra launa heldur fær 
greitt fyrir hvern sóttan fund. Hann 
ætlaði því ekki að leggja neitt til sjálfur. 
Tillagan var því eingöngu lýðskrum 
eins og það gerist best“.



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
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Byggðasafn Garðs 
fær viðurkenningu
Mennta- og menningarmála-

ráðherra hefur tekið til 
umfjöllunar tillögu safna-

ráðs (link is external) frá 2. október 
2014 um viðurkenningu safna sam-
kvæmt safnalögum nr. 141/2011. (link 
is external)

Með safnalögum nr. 141/2011 fékk 
safnaráð það hlutverk að fjalla um 
viðurkenningu safna og afturköllun 
viðurkenningar áður en tillögur þar 
að lútandi eru sendar ráðherra. Auk 
þess skal safnaráð setja skilmála varð-
andi húsnæði, öryggismál, aðgengi, 
skráningarkerfi og faglegt starf sem 
söfn verða að uppfylla til að fá viður-
kenningu safnaráðs. 

Viðurkenning safnaráðs er forsenda 

þess að söfn geti sótt um rekstrarstyrk 
úr safnasjóði (link is external) og ein-
göngu viðurkennd söfn geta orðið 
ábyrgðarsöfn. Markmiðið með viður-
kenningunni er að efla starfsemi safna 
við varðveislu menningar- og náttúru-
arfs Íslands, tryggja að honum verið 
skilað óspilltum til komandi kynslóða, 
veiti fólki aðgang að honum og stuðla 
að aukinni þekkingu á þessari arfleifð 
og skilningi á tengslum hennar við 
umheiminn. 

Ráðherra veitti að tillögu ráðsins 
fjórum söfnum viðurkenningu. 
Það eru Byggðasafn Dalamanna, 
Byggðasafn Garðskaga, Hvalasafnið 
á Húsavík og Iðnaðarsafnið á Akur-
eyri. (Heimasíða Garðs)

Samstaða Suðurnesja 
í Öldungaráði Suðurnesja 
Sagan sýnir að þegar að við 

suðurnesjamenn stöndum saman 
þá náum við fram mörgum 

góðum málum til eflingar samfélags 
okkar. Bygging Sjúkrahúss í Keflavík 
var hafin að frumkvæði sveitarfé-
laga árið1954 og heilsugæsla stofnuð 
árið 1974. Menntun í heimabyggð 
var efld með stofnun Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja, framfaraskrefi sem sveitar-
félögin tóku í samstarfi við ríkið. Þá 
sýndu sveitarfélögin á Suðurnesjum 
mikla framsýni þegar virkjað var í 
Svartsengi og Hitaveitu Suðurnesja var 
komið á fót í samvinnu við ríkið. Þessi 
framfaramál náðust fram með sam-
vinnu og samstöðu okkar suðurnesja-
manna. 

Nú er enn komið að því að tryggja 
samstarf um málefni okkar eldri borg-
ara með sveitarfélögum á Suðurnesjum. 
Öldungaráð Suðurnesja verður stofnað 
29. nóvember um málefni eldri borg-
ara í Heilbrigðisumdæmi Suðurnesja. 
Ráðið mun gæta hagsmuna eldri 
borgara á Suðurnesjum og vera bæj-
arstjórnum á Suðurnesjum til ráðgjafar. 
Öldungaráðið skal vera ráðgefandi um 

framtíðarskipulag öldrunarþjónustu, 
uppbyggingu hjúkrunarheimila, þjón-
ustu- og öryggisíbúða á Suðurnesjum 
og vinna að samþættingu á þjón-
ustu og skilvirkari læknisþjónustu, 
heimahjúkrun, félagslegri heima-
þjónustu, dagvistun, iðju- og sjúkra-
þjálfun. Markmiðið er að bæta and-
lega og líkamlega líðan eldri borgara 
á Suðurnesjum. 

Nú er svo komið á fljótlega verður 
að fjölga úrræðum fyrir aldraða sem 
ekki geta lengur haldið heimili. Staðin 

er ekki góð, í dag eru á Suðurnesjum 
um 30 sjúkir eldri borgarar á biðlista. 
Þá er jóst að eldri borgurum mun 
fjölga mikið á næstu árum og stefnir í 
ófremdarástand ef ekki verður fjölgað 
úrræðum fyrir þá sem eru sjúkir og 
verða að dvelja á hjúkrunarstofnun. 
Bregðast verður við þessu með sam-
vinnu og kalla á nýjar og framsæknar 
hugmyndir í öldrunarþjónustu. Ljóst er 
að samráði sveitarfélaga við eldri borg-
ara í Öldungaráði Suðurnesja verður til 
þess að fjármunir sem nauðsynlegir eru 
til uppbyggingar í þessum málaflokki 
nýtast betur. 

Það er skoðun okkar eldri borgara að 
farsælast sé að eiga mikið og gott sam-
starf um okkar mál við sveitarfélögin 
og Öldungaráð Suðurnesja raungerir 
það samstarf og skapar því varan-
legan vettvang. Þá er það von okkar 
eldri borgara, og ósk suðurnesjamanna 
almennt hef ég trú á, að samstarf og 
samvinna sveitarfélaga hér á Reykjanesi 
verði aukið okkur öllum til farsældar 
og framfara. 

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum

Reksturinn skoðaður
Bæjarstjórn er nú að skoða 75 

tillögur, sem Harladur Líndal 
Haraldsson lagði til eftir úttekt 

sína til að bæta rekstur Sveitarfélagsins 
Garðs. Við sögðum frá nokkrum til-
lögum í síðasta blaði. Hér koma fleiri. 

Vilja lækkun
Samþykkt hefur verið að óska eftir 
því við rekstraraðila leikskólans að 
greiðslur til hans verði lækkaðar. 

Vilja sameina
Lagt er til að kanna möguleika á að 

sameina starfsemi skólabókasafnsins 
og almenningsbókasafnsins. 

Verð endurskoðað
Lagt er til að verð á skólamáltíðum 
verði endurskoðað ásamt gjaldi fyrir 
hafragraut. 

Hætt að leigja borðdúka
Lagt er til að hætt verði að leigja út 
borðdúka og þeir teknir úr umferð. 

Sameinað í eitt starf
Skoðað verði að starf íþrótta-og æsku-

lýðsfulltrúa og forstöðumanns íþrótta-
miðstöðvar verði sameinað í eitt.

Ekkert meðlæti
Lagt er til að hætt verði að kaupa með-
læti með kaffi.

Áhaldahúsið boðið út ?
Lagt er til að endurskoða rekstur 
áhaldahússins með það að markmiði að 
draga úr honum eða hætta rekstrinum 
og hann verði boðinn út.

Hugmyndir vakna í 
stjórnarandstöðu
Oddný G. Harðardótti þing-

maður og fyrrverandi ráð-
herra hefur ásamt fleirum úr 

stjórnarandstöðunni lagt fram á Al-
þingi flottar tillögur til að fá ríkið til að 
grípa til aðgerða vegna ástandsins hér á 
Suðurnesjum. Sérstaklega er getið um 
ástand Reykjanesbæjar, að það kalli á 
viðbrögð frá ríkinu. Þá telur Oddný að 
ríkið þurfi að aðstoða við nauðsynlegar 
framkvæmdir í Helguvíkurhöfn. 

Það er merkilegt hvað margar hug-
myndir vakna hjá stjórnmálamönnum 
þegar þeir komast í stjórnarandstöðu. 
Þegar þeir sitja í ríkisstjórn virðist allt 

stopp og fáar hugmyndir kvikna til að 
leysa málin. Þeir sem ekki vita þá var 
Samfylkingin í ríkisstjórn í fjögur ár 
og Oddný þar með talin. 

Snjó kall inn skrif ar: 

Stofnfundur Öldungaráðs

Stofnfundur Öldungaráðs 
Suðurnesja 29. nóvember 
kl. 13:30 á Nesvöllum 
Formaður Undirbúningsnefndar 

Eyjólfur Eysteinsson formaður 
FEBS setur fundinn

Kosinn fundarstjóri og ritari
Jórunn Alda Guðmundsdóttur 

FEBS kynnir Samþykktir Öldungaráðs 
Suðurnesja og síðan umræður um hana

Kosningar samkvæmt samþykktum. 

Formaður Öldungaráðs er kosinn 
síðan sex meðstjórnendur og einn til 
vara. 

Formaður flytur ávarp
Ræða Stefáns Ólafssonar professor 

„Hver er staða eldri borara“
Önnur mál

(Fréttatilkynning frá FEBS)

Öryrkjabandalag Íslands kallar 
eftir áheyrn Alþingis
Bréf sent til allra þingmanna í dag 19. nóvember

Formaður Öryrkjabandalags Ís-
lands sendi öllum þingmönnum 
bréf í dag. Bréfið varðar 

athugasemdir og tillögur bandalagsins 
við fjárlög ríkisins árið 2015. Markmið 
bréfsins er að óska eftir að þingmenn 
taki til athugunar þær ábendingar sem 
fram eru settar í bréfinu við síðari um-
ræður um fjárlögin á Alþingi. Er það 
trú ÖBÍ að þingmenn vilji byggja betra 
samfélag, samfélag fyrir alla. Nú er 
lag því enn er hægt að hafa áhrif á 
fjárlögin. 

Hér fyrir neðan gefur að líta þau 
helstu atriði sem dregin voru fram í 
bréfinu: 

Innleiðing og lögfesting Samnings 
sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks (SRFF). ÖBÍ leggur til 
að samningurinn SRFF verði löggiltur 
hið fyrsta því það mun lyfta grettistaki 
í málefnum fatlaðs fólks. ÖBÍ fagnar 
hækkun sem lögð er í málaflokkinn en 
bendir á að nota þurfi nokkurn hluta 
þeirrar fjárhæðar í notendastýrða 

persónulega aðstoð (NPA), en ekki 
hefur verið gert ráð fyrir fjármagni 
til þess í fjárlögum né til lögfestingar 
SRFF. 

Almannatryggingar – krafa um 
leiðréttingu kjaragliðnunar. 

Í fjárlögum er gengið út frá að 
launavísitala í árslok 2014 verði 5,2%. 
Á sama tíma er gert ráð fyrir að bætur 
almannatrygginga, elli- og örorkulíf-
eyrir, hækki um 3,5%. 

ÖBÍ bendir á að lífeyrisþegar bíða 
enn leiðréttingar kjaragliðnunar síð-
ustu ára. Frá janúar 2008 til janúar 
2013 hefðu bætur almannatryggingar 
átt að hækka um 51,2%. Hækkun 
óskertra bóta á tímabilinu var um 
29%. ÖBÍ legggur til að kjaragliðnunin 
verði leiðrétt í þrepum á næstu þrem 
árum. 

Sjúkratryggingar – falli frá auknum 
kostnaði sjúklinga. 

Ríkið stefnir á að lækka útgjöld sín 
vegna S-merktra lyfja um 145 millj-
ónir króna og draga úr útgjöldum 

málaflokksins til lyfja með 305 millj-
óna króna. 

ÖBÍ skorar á stjórnvöld að falla frá 
þeim hækkunum og auknu greiðslu-
álögum á sjúklinga og öryrkja sem 
boðaðar hafa verið. 

Skattamál – vill óbreytta % á neðra 
þrep VSK. 

Kerfisbreyting á virðisaukaskatti, 
hækkun neðra þreps úr 7% í 11% svo-
nefndur „matarskattur“ ÖBÍ bendir á 
að í neðra þrepi er meðal annars öll 
mat- og drykkjarvara til manneldis. 
Tekjulágir hópar þurfa að verja stærri 
hluta tekna sinna til matarkaupa en 
tekjuhærri. 

Þá er lagt til óbreytt neðra skattþrep 
virðisaukaskatts, afnám VSK af lyfjum 
og afnám vörugjalda. Einnig er lögð til 
hækkun persónuafsláttar sem er ein-
föld og skilvirk leið til að bæta stöðu 
lágtekjufólks auk lækkunar skattpró-
sentu í fyrsta skattþrepi tekjuskatts o. fl. 

Nánari upplýsingar veitir Ellen 
Calmon formaður ÖBÍ í síma 694 7864
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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!!



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.
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       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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Félagar í FEB 

fá 12% afslátt 
af öllum vörum

Apótek Suðurnesja 
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Mánud. - föstud. 9:00-19:00
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Velkomin í lágt lyfjaverð 
í Apóteki Suðurnesja
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frá Svissneska fyrirtækinu Lobeck Medical Ltd.

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

Skrifað undir samstarfssamninga
Nýlega hittust formenn 

Knattspyrnufélaga Reynis 
og Víðis, sem og formenn 

unglingaráða félaganna og Keflavíkur, 
í Reynisheimilinu í Sandgerði, til að 
skrifa undir samninga um samstarf 
með yngri iðkendur félaganna. 

Ari Gylfason, formaður Reynis og 
Jón Ragnar Ástþórsson skrifuðu undir 
samning um samstarf með 2. flokk 
karla R/V, en sá aldursflokkur hefur 
ekki verið starfandi hjá félögunum um 
langa hríð. Gísli Heiðarsson mun þjálfa 
hópinn. 

Formenn unglingaráða félaganna 
Ómar Svavarsson, Smári Helgason og 
Hannes Tryggvason skrifuðu undir 
samstarfssamninga um 3. , 4. , og 5. 
flokk stúlkna RKV, en tvö ár eru síðan 
samstarf hófst með 3. flokk kvenna. 
Vilji hefur verið til að bæta í samstarfið, 
knattspyrnustúlkunum til heilla og er 
það skref nú stigið. 

Með hag stúlknanna í huga eru uppi 
framtíðarhugmyndir, um að bæta enn 
frekar í, ef núverandi samstarf gengur 
vel, og er þá horft til 2. flokks og meist-
araflokks kvenna. 

Aflafréttir

Erling KE 
langhæstur netabátanna
Allt tekur enda einhvern tímann 

segir einhverstaðar.  Núna í 
vikunni þá var formlega 

gengið frá sölu á dragnótabátnum Far-
sæli GK ásamt kvóta til Útgerðaraðila 
Kristjbjargar SH. Grétar Þorgeirsson 
var skipstjóri og eigandi bátsins fram í 
febrúar á þessu ári þegar að AG seafood 
keypti bátinn.  Núna er þar með út-
gerðarsögu Farsæls GK lokið sem hófst 
árið 1962 þegar að faðir Grétars hóf 
útgerð á Farsæli GK sem þá var um 
10 tonna eikarbátur.  

Það hefur tíðkast um nokkur ár að 
útgerðaraðilar breyti um umdæm-
isskráningar á bátum sem þeir eiga.  
Nýjsti báturinn er Muggur sem hefur 
verið KE undanfarin ár enn er núna 
skráður á Skagaströnd og er þar með 
orðin HU.

Reyndar hefur Mugg HU gengið 
ansi vel enn hann ásamt fleirum bátum 
frá Suðurnesjunum hefur verið að fiska 
ansi vel í Húnaflíanum.  Er Muggur 
HU kominn með 66 tonn í 9 róðrum 
og er næst aflahæstur báta að 15 BT í 
nóvember.  Daðey GK sem hefur verið 
á heimamiðum hefur landað 65 tn í 
15.  Þórkatla GK 52 tn í 11, enn þess 
má geta að Óðinn Arnberg sem áður 
var skipstjóri á Hópsnesi GK er tekin 
við ‘Þórkötlu GK vegna þess að búið 
er að selja Hópsnes GK sem heitir í 
dag Særún EA.  Og hefur Særún EA 
landað 49 tonnum í 13 róðrum frá Ár-
skógsandi.  Dúddi Gísla GK er með 52 
tní 15, Gottileb GK 42 tn í 7.

Addi Afi GK og Stella GK eru báðir 
á Skagströnd og hafa fiskað ansi vel 
þar.  Stella GK hefur landað 46 tonn í 
7 róðrum og Addi Afi GK 50 tonn í 9 
róðrum.  Þar er líka Diddi KE sem er 6 
BT bátur enn hefur landað 23 tonnum 
í 5 róðrum og mest komið með 5,5 
tonn í einni löndun sem er fullfermi 
bátnum.  

Af stærri bátunum þá er líka ansi góð 
línuveiði og Jóhanna Gísladóttir GK 
hefur landað 382 tonnum í einungis 
þrem löndunum eða 127 tonn í löndun, 
mest 132 tonn.  Páll Jónsson GK 391 
tonn í 4 og mest 107 tonn.  Tómas Þor-
valdsson GK og Sturla GK báðir með 
311 tonn í fjórum löndunum.  Tómas 

Þ.GK mest með 99 tonn og Sturla GK 
mest með 98 tonn.  Fjölnir GK 281 tn 
í 3, Kristín GK 269 tn í 3, Ágúst GK 
261 tn í 4, Sighvatur GK 252 tn í 4 og 
Valdimar GK 240 tn í 4.

Gulltoppur GK er ennþá á Djúpa-
vogi og hefur gengið nokkuð vel  þar,  
hefur landað 126 tonn í 15 róðrum.  
Gísli Súrsson GK með 102 tn í 14 og 
Auður Vésteins SU 90 tní 14.  Óli á Stað 
GK hefur verið að landa í Sandgerði og 
Grindavík og hefur landað 64 tonn í 12.  
Reyndar stendur til að senda bátinn 
norður til veiða.  Guðbjörg GK 34 tní 
10 og Andey GK 21 tní 7.  

Erling KE er núna langhæstur neta-
bátanna og hefur landað 110 tonnum í 
4 róðrum mest 40 tonn í einni löndun, 
og er ufsi uppistaðan í aflanum eða 98 
tonn.  Grímsnes GK er með 55 tonn í 
10, Tjaldanes GK 20 tn í 3, Maron GK 
17 tn í 11, Gunnar Hámundarsson GK 
15 tní 13, Svala Dís KE  4 tn í skötusel.

Ekki er nú dragnótaveiðin mikil,  
Njáll RE er hæstur enn hefur þó að-
eins landað 30 tonnum í 8 róðrum.  
Reyndar er mesta dragnótaveiðin við 
vestfirðina og eru t.d fimm bátar af 
7 efstu dragnótbátunum núna í nóv-
ember að veiða þar og landa þá í Bol-
ungarvík og Patreksfirði.  Siggi Bjarna 
GK er með 25 tní 8, Arnþór GK 22 tn 
í 7, Örn KE 20 tn í 8.

Áfram er góð togveiði og hefur Berg-
lín GK landað 291 tonni í 4 löndunum 
á Ísafirði og Keflavík.  Sóley Sigurjóns 
GK 281 tn í 4 á sömu stöðum.  Vörður 
EA 239 tn í 4 og Áskell EA 65 tn í einni 
löndun.  

Gísli R.

6 27.  Nóvember 2014
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Frábær árangur í Gerðaskóla
Á fundi Skólanefndar Garðs kynnti 

Ágúst Ólason , skóalstjóri, niður-
stöður úr Logos lesskimunarprófi 9. 
bekkjar í

Gerðaskóla. Skólanefnd lýsir mikilli 
ánægju með frábæran árangur nem-
enda á Logos leskimunarprófi og óskar 
nemendum 9. bekkjar til hamingju 
með árangurinn. 

Á fundi bæjarstjórnar Garðs 6. nóv-
ember s. l voru niðurstöður í Logos 
lesskimunarprófi í 9. bekk Gerðaskóla 
kynntar. Bæjarstjórn tekur undir með 
Skólanefnd og lýsir mikilli ánægju 
með frábæran árangur nemenda í 
lesskimunarprófinu og óskar nem-
endum 9. bekkjar til hamingju með 
árangurinn.

Garður:

Óbreytt útsvar
Bæjarstjórn Garðs hefuir samþykkt 

samhljóða að álagningarhlutfall 
útsvars tekjuárið 2015 verði óbreytt 
frá fyrra ári, eða 14,52%.

Hverjir fengu 30 
milljónir greiddar? 
Reykjanesbær neitar 
að veita upplýsingar 
Í lok síðasta kjörtímabils leitaði 

Reykjanes eftir því hver auglýs-
ingakostnaður sveitarfélagann væri 

árið 2013 og fyrstu fjóra mánuði ársins 
2014. Einnig hvernig greiðslur fyrir 
auglýsingar dreifðust milli fjölmiðla. 
Auðsótt var að fá þessar upplýsingar 
hjá Garði, Grindavík, Sandgerði og 
Vogum. Aftur á móti gaf Reykjanesbær 
upp heildartölu þ. e. tæpar 30 millj-
ónir í auglýsingakostnað fyrir umrætt 
tímabil. Reykjanesbær neitaði að gefa 
upp hverjir hefðu fengið þessar tæpu 
30 milljónir. 

Nýr meirihluti tók við völdum í 
Reykjanesbæ þegar Sjálfstæðismenn 
misstu sinn. Nýi meirihlutinn boðaði 
meiri upplýsingar til bæjarbúa, allt upp 
á borðið. Reykjanes lét því aftur reyna 
á spurninguna um skiptingu greiðslna 
fyrir auglýsingar til fjölmiðla. 

Svarið er það sama hjá nýjum 
meirihluta, NEI. 

Sömu rökin eru notuð fyrir neitun, 
en svar Reykjanesbæjar byggist á: 

„Takmarkanir á upplýsingarétti 
vegna einkahagsmuna. 

Óheimilt er að veita almenningi 

aðgang að gögnum um einka- eða 
fjárhagsmálefni einstaklinga sem 
sanngjarnt er og eðlilegt að leynt fari, 
nema sá samþykki sem í hlut á. Sömu 
takmarkanir gilda um aðgang að 
gögnum er varða mikilvæga fjárhags- 
eða viðskiptahagsmuni fyrirtækja og 
annarra lögaðila.“

Túlkunin er sú hjá ráðamönnum í 
Reykjanesbæ að spyrja þurfi þá sem fá 
greiðslurnar hvort þeir leyfi birtingu. 
Segi þeir nei, eru upplýsingar ekki 
gefnar. 

Það getur því orðið erfitt fyrir nýja 
meirihlutann að standa við stóru orðin 
að veita bæjarbúum upplýsingar úr 
bókhaldinu. Merkilegt að önnur 
sveitarfélög á Suðurnesjum sáu því ekk-
ert til fyrirstöðu að gefa upplýsingar. 

Frjálst afl sagði fyrir kosningar: “Við 
hjá Frjálsu afli viljum auka gegnsæi í 
rekstri bæjarins“

Bein leið sagði fyrir kosningar: “ 
Opnari stjórnsýslu.“

Samfylkingin sagði fyrir kosningar: 
“ Opna á bókhald bæjarins.“

Vinnur nýi meirihlutinn í samræmi 
við þetta?

Flott hjá Isavia
Það ríkti mikil gleði og fögn-

uður hjá nemendum og starfs-
fólki Starfsdeildar Fjölbraut-

arskóla Suðurnesja þegar fullætrúar 
frá Isavia komu færandi hendi með 
6 ipada. Ásmundur Friðriksson al-
þingismaður er frumkvöðull að 
því að hafa haft samband við Björn 
Óla forstjóra Isavia til að leita eftir 
stuðningi við Starfsdeild FSS. Sagði 
Ásmundur að erindinu hefði verið 
vel tekið og hér væru þeir komnir 
fulltrúar Isavia sem afhentu gjafirnar 
þeir Þorsteinn framkvæmdastjóri 
flugvalla og Gunnar markaðsstjóri. 
Þessi gjöf Isavia er að verðmæti um 
500 þúsund krónur. 

Þessi gjöf á örugglega eftir að nýt-
ast okkur vel í starfinu sögðu starfs-
menn brautarinnar. Flott framtak hjá 
Isavia. 

1135 milljónir
Kaupverð eignanna, sem Sandgerð-

isbær hefur samþykkt að kaupa 
til baka af Fasteign er um 1135 mkr. 
samkvæmt upplýsingum frá Sigrúnu 
Árnadóttur bæjarstjóra. 



HYUNDAI Ix35 gls.
Árgerð 2011, ekinn 93 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.270.000,-

LAND ROVER Range rover. 
Árgerð 2003, ekinn 231 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 2.990.000

ISUZU Trooper.
Árgerð 1999, ekinn 219 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Verð 790.000,-

NISSAN Note.
Árgerð 2007, ekinn 82 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 990.000,-

NISSAN Leaf sl. 
Árgerð 2013, ekinn 6 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur.

Verð 3.890.000

MMC Eclipse rs.
Árgerð 1995, ekinn 112 Þ.MÍLUR, 
bensín, 5 gírar.

Verð 490.000,-

CHEVROLET Captiva.
Árgerð 2011, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.990.000,-

PALOMINO Yearling 4102 10 fet.
Árgerð 2006.

Verð 1.380.000,-

TRIGANO Odyssee .
Árgerð 2004.

Verð 390.000,-

NISSAN Double cab 4wd 33”.
Árgerð 2005, ekinn 151 Þ.KM, dísel, 
5 gírar.

Verð 1.790.000,-

NISSAN Patrol gr luxury diesel.
Árgerð 2001, ekinn 237 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Verð 1.290.000,-

OPEL Vectra-b.
Árgerð 2001, ekinn 227 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Verð 249.000,-

RENAULT Master mascott 
160.55. Árgerð 2004, ekinn 106 
Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 1.990.000

CHEVROLET Sport van.
Árgerð 1979, ekinn 116 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 990.000,-

FORD Mondeo.
Árgerð 2003, ekinn 148 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 490.000,-

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

HÚSBÍLL

ÓDÝR

RAFM
AGNSBÍLL

KLÁR Í Ú
TILEGU

LÆGRI SÖLULAUN

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

Bolafótur 1 - 260 Reykjanesbær - GE bílar ehf - Sími 420 0400 - gebilar@gebilar.is - www.gebilar.is

Allt á einum stað  
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OPEL Astra enjoy. Árgerð 2007, 
ekinn 126 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 890.000. 

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

Verð 2.890.000. 

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

Verð 1.680.000. 

MITSUBISHI Montero / pajero 
limited. Árgerð 2005, ekinn 97 

Þ.MÍLUR, sjálfsk. Verð 990.000. 

M.BENZ Sprinter 312 tdi. Árgerð 
1997, ekinn 131 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. Verð 3.300.000. 

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

sjálfsk. Verð 990.000. 

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

690.000. 

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

4.190.000. 

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

2.690.000. 

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2009, ekinn 93 Þ.KM, dísel, sjálf-

skiptur. Verð 2.380.000. 

RENAULT Megane berline. Árgerð 
2007, ekinn 132 Þ.KM, bensín, 

sjálfsk. Verð 990.000. 

RENAULT Megane sport tourer 
diesel. Árgerð 2011, ek77 Þ.KM, 

dísel, sjálfsk. Verð 2.290.000. 

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

Verð 2.890.000. 

OPEL Insignia limousine diesel. 
Árgerð 2013, ekinn 11 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. Verð 4.780.000. 

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2004, ekinn 215 Þ.KM, bensín, 5 

gírar. Verð 620.000. 

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 1.690.000. 

MAZDA 6   xtracomfort. Árgerð 
2006, ekinn 130 Þ.KM, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 1.480.000. 

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

gírar. Verð 990.000. 

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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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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HYUNDAI Ix35 gls.
Árgerð 2011, ekinn 93 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 3.270.000,-

LAND ROVER Range rover. 
Árgerð 2003, ekinn 231 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 2.990.000

ISUZU Trooper.
Árgerð 1999, ekinn 219 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Verð 790.000,-

NISSAN Note.
Árgerð 2007, ekinn 82 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 990.000,-

NISSAN Leaf sl. 
Árgerð 2013, ekinn 6 Þ.KM, 
rafmagn, sjálfskiptur.

Verð 3.890.000

MMC Eclipse rs.
Árgerð 1995, ekinn 112 Þ.MÍLUR, 
bensín, 5 gírar.

Verð 490.000,-

CHEVROLET Captiva.
Árgerð 2011, ekinn 40 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. 

Verð 4.990.000,-

PALOMINO Yearling 4102 10 fet.
Árgerð 2006.

Verð 1.380.000,-

TRIGANO Odyssee .
Árgerð 2004.

Verð 390.000,-

NISSAN Double cab 4wd 33”.
Árgerð 2005, ekinn 151 Þ.KM, dísel, 
5 gírar.

Verð 1.790.000,-

NISSAN Patrol gr luxury diesel.
Árgerð 2001, ekinn 237 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur.

Verð 1.290.000,-

OPEL Vectra-b.
Árgerð 2001, ekinn 227 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar.

Verð 249.000,-

RENAULT Master mascott 
160.55. Árgerð 2004, ekinn 106 
Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 1.990.000

CHEVROLET Sport van.
Árgerð 1979, ekinn 116 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 990.000,-

FORD Mondeo.
Árgerð 2003, ekinn 148 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur.

Verð 490.000,-

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

HÚSBÍLL

ÓDÝR

RAFM
AGNSBÍLL

KLÁR Í Ú
TILEGU
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Opnunartími :
Alla virka daga frá 8:00 til 
18:00 og lokað á laugardögum í sumar.    
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Varahlutasala

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

MITSUBISHI Outlander comfort. 
Árgerð 2005, ekinn 158 Þ.KM, 5 

gírar. Verð 690.000. 

MITSUBISHI Galant es. Árgerð 
2006, ekinn 46 Þ.MÍLUR, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 1.490.000. 

NISSAN X-trail. Árgerð 2007, ekinn 
143 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 

1.990.000. 

TOYOTA Avensis wagon sol. 
Árgerð 2006, ekinn 153 Þ.KM, sjálf-

skiptur. Verð 1.490.000. 

KIA Sorento. Árgerð 2008, ekinn 
137 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 

2.950.000. 

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2012, 
ekinn 49 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 2.190.000. 

DACIA Duster plus 4x4. Árgerð 
2013, ekinn 82 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 

Verð 2.880.000. 

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2013, 
ekinn 9 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.890.000. 

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 44 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 1.980.000. 

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2011, ekinn 83 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. Verð 2.550.000. 

LAND ROVER Freelander. Árgerð 
2005, ekinn 133 Þ.KM, sjálfsk. Verð 

490.000. 

TOYOTA Verso. Árgerð 2010, ekinn 
89 Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 

2.380.000. 

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2011, 
ekinn 91 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 3.680.000. 

PEUGEOT 308 panorama. Árgerð 
2011, ekinn 26 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 

Verð 3.180.000. 

LAND ROVER Discovery 3 se. Ár-
gerð 2007, ekinn 153 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. Verð 5.280.000. 

HYUNDAI I30 comfort wagon. 
Árgerð 2008, ekinn 125 Þ.KM, 
bensín, sjálfsk. Verð 1.650.000. 

NISSAN Patrol gr common rail 
se. Árgerð 2009, ekinn 121 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 4.480.000

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 
2006, ekinn 145 Þ.KM, dísel, sjálf-

skiptur. Verð 1.290.000. 

SUBARU Justy s. Árgerð 2008, 
ekinn 122 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 790.000. 

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, 
ekinn 49 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 1.890.000. 

AUDI Q7 quattro premium 
panorama. Árgerð 2007, ekinn 

104 Þ.KM. Verð 5.900.000. 

HONDA Cr-v stw 4wd advance 
147h.ö.. Árgerð 2000, ekinn 265 Þ.

KM, sjálfskiptur. Verð 340.000. 

NISSAN Pathfinder se 7manna. 
Árgerð 2011, ekinn 78 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. Verð 5.880.000. 

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2005, ekinn 135 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.030.000. 

TOYOTA Corolla wagon luna. 
Árgerð 1999, ekinn 250 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 290.000. 

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 39 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 

Verð 4.580.000. 

VW Polo basicline. Árgerð 2004, 
ekinn 193 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 490.000. 

DAEWOO Nubira wagon. Árgerð 
2000, ekinn 120 Þ.KM, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 390.000. 

NISSAN Pathfinder se 7 manna. Ár-
gerð 2011, ekinn 105 Þ.KM, dísel, 

sjálfsk. V 5.480.000. 

SUBARU Legacy wagon 4wd. 
Árgerð 1998, ekinn 219 Þ.KM, 

bensín, sjálfskiptur. Verð 290.000. 

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 
2006, ekinn 168 Þ.KM, dísel, sjálf-

skiptur. Verð 1.150.000. 

HYUNDAI Santa fe 4x4. Árgerð 
2001, ekinn 280 Þ.KM, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 340.000. 
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Vinsælu jólakransarnir frá Lionessum í Keflavík
Það var aldeilis nóg að gera hjá 

konunum í Lionessuklúbbi 
Keflavíkur þegar Reykjanes leit 

nvið hjá þeim eitt kvöldið. Þær voru 
að ljúka við að fá sér dýrindissúpu, 
sem Örn í Soho hafði komið með 
til þeirra. Eftir súpuna var allt sett á 
fullt við að útbúa jólakransana. Það 
er meirháttar ljúffengt sælgætið, sem 
þær nota í kransana. Útlitið á þeim er 
svo ekki síðra. 

Í fyrra seldust 425 kransar, svo það 
eru mörg handtökin sem þarf að hafa 
til að framleiða svona mikinn fjölda. 

Lionessuklúkkur Keflavíkur hefur 
verið starfandi í 32 ár. Núna eru 50 
félagskonur í klúbbnum. 

Hjördís Hafnfjörð, formaður, sagði 
að þær hefðu útbúið jólakransa í 18 ár. 
Við fáum mjög góðar viðtökur bæði hjá 
fyrirtækjum og einstaklingum. Í fyrra 
seldum við 425 kransa. Við höfum 
orðið hóp fastra kúnna og svo eru 
alltaf nýir að bætast við. Allur ágóði 
af sölunni rennur til líknarmála hér 
á svæðinu. 

Þess má geta að á morgun, föstu-
daginn 28. nóvember verða þær með 
söluborð á basarnum á Nesvöllum sem 
hefst kl.14: 00. 

Menning markaður og list
Bryggjubásar er skemmtilegur 

markaður í Keflavík. Svona 
markaður setur svip sinn á bæj-

arlífið. Þarna koma margir til að gera 
góð kaup en einnig til að fá sér kaffi 
og meðlæti. Segja má að Bryggjubásar 
séu líka staður þar sem fólk hittist og 
ræðir málin. Svona markaður er hluti 
af menningunni í bæjarfélaginu. 

Þegar Reykjanes leit inn hittum 

við Önnu eina af forsvarsmönnum 
markaðarinn. Það er opið hjá okkur 
föstudaga, laugardaga og sunnudaga 
frá kl.13-18. Hægt er fyrir hópa að hafa 
samband og þá opnum við á virkum 
dögum í slíkum tilfellum. Við höfum 
núna bætt við vörum, erum með bóka-
markað, geisladiska og DVD. Einnig 
erum við fallegar antik vörur. 

Við erum svo með húsgögn í um-

boðssölu segir Anna. 
Þessi starfsemi okkar er algjörlega 

á okkar vegum. Við fáum enga styrki. 
Bryggjubásar eru á facebook, þar 

sem hægt er að fræðast nánar um 
starfsemina. 

Bryggjubásar/ZOO sjopp
Skemmtilegt að líta þarna inn um 

helgar í kaffi og spjall og geta gert góð 
kaup í leiðinni.
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Mikið og merkilegt menningarstarf sem þarf að efla
Þær eru margar klukkustund-

irnar semn Grímur Kralsson 
hefur notað í að smíða og út-

búa skipslíkönuin, sem þekkt eru víða 
um land. Jú þetta er mikil þolinmæð-
isvinna sagði Grímur þegar Reykjanes 
heimsótti hann einn morguninn. Það 
er alveg stórkostlegt að eiga allt þetta 
safn báta og skipa sem tengist svo út-
gerð hér á svæðinu og reyndar landinu 
öllu. Árin eftir 1990 vakna hugmyndir 
um að koma líkönunum og tengdum 
hlutum fyrir á safni. það vantaði virki-
lega sjóminjasafn sagði Grímur og 
vantar reyndar enn. Ég sá fyrir mér 
að þetta myndi hafa aðdráttarafl fyrir 
ferðamenn. Svona safn hefur einnig 
svo mikið fræðslugildi fyrir börn og 
unglinga. 

Það var svo árið 2002 á lokadaginn 
11. maí að Bátasafn Gríms Karlssonar 
var opnað í Duushúsum á lokadaginn. 
Þar má sjá rúmlega 100 líkön af bátum 
og skipum úr flota landsmanna. 
Líkönin smíðaði listasmiðurinn 
Grímur Karlsson, fyrrverandi skip-
stjóri úr Njarðvík. Eftir að hann hætti 
til sjós hefur hann smíðað bátalíkön 
af einstakri ástríðu og rekur með því 
þróun báta á Íslandi frá árinu1860 til 
vorra daga. Sýningin er fyrst og fremst 
umgjörð um bátalíkönin en í gegnum 
þau ásamt fjölda mynda og muna frá 
Byggðasafni Reykjanesbæjar, er rakin 
saga sjávarútvegs á Íslandi. 

Grímur sagði mér að Árni Johnsen 
þáverandi þingmaður , sem sat einnig 
í Fjárlaganefnd hefði sýnt mikinn kraft 
og dugnað. Hann útvegaði fjármagn 
frá ríkinu til að kaupa bátana sem eru 
á safninu og til að setja gler utanum þá. 
Reykjanesbær þurfti því ekki að leggja 
fram fjármagn. 

Handlagni af Guðs náð
Þegar Grímur fagnaði 70 ára afmæli 
sínu skrifaði Árni Johnsen afmælis-
grein í Morgunblaðið þar sem m.a. 
stendur: 

„Það sem er sérstæðast í sjálfu sér 
við skipsmódel Gríms er ekki aðeins 
fjöldinn, heldur andi skipanna, karakt-
erinn í hverju skipi eins og það sé ný-
komið af sjó í besta standi, spúlað út, 
hreint og bjart. Kannski spilar inn í 
að Grímur sjálfur hefur alla tíð, auk 
handlagni af Guðs náð, skynjað anda 
og sál skipanna, skynjað óskir og þrár 
sjómannanna sem skópu auðinn í 
hendur Íslendingum. Grímur hefur 
aldrei verið einn á ferð, fylgiaflið og 
næmleikinn hefur alltaf verið með í 
för. Það gustar af Grími þegar svo ber 
undir, enda vanur að kljúfa pusið með 
skipsstefni og enni sínu, en léttleikinn 
er aðalsmerkið, hlýjan, tryggðin og í 
barngæsku sinni er hann eins og bráðið 
smjör“. 

Grímur þekkir sjómennskuna af 
eigin raun en hann byrjaði á sjó aðeins 

15 ára gamall. Hann var svo skipstjóri 
um árabil. 

Yfir kaffibollam og kleinum spjöll-
uðum viðm saman. Það er mikið rétt 
sem Grímur segir, við megum ekki 
glata svona verðmætum, útgerðarsagan 
er besti kafli Íslandssögunnar. Já þetta 
er einstakt safn í veröldinni. Allir 
bátarnir í sömu hlutföllum. 

Þurfa að njóta sín betur
Það er alltof þröngt um bátana í DUUS 
húsum. þeir þyrftu að fá að njóta sín 
betur og það er til fullt af munum sem 
tilheyra sjónum sem mætti sína. Það 
þarf að nota báða salina undir þetta, 
því varla verður möguleiki á að koma 
safninu í annað húsnæði miðað við 
fjárhagsstöðu bæjarins. , En það er 

hægt að gera mun betur fyrir safnið 
án fjárútláta sagði Grímur. Nútímafólk 
þarf að kynnast sögunni, hvernig var 
aðstaðan á árum áður. Grímur sagði 
að fjöldi báta væri á Akureyri ogf Vest-
mannaeyjum og víðar, sem hann hefði 
smíðað. 

Hvað hefur þú eiginlega smíðað 
mörg líkön? Þau eru örugglega orðin 
á fimmta hundrað sagði Grímur. 

Ólafur Ragnar Grímsson, forseti Ís-
lands, sæmdi ellefu Íslendinga riddara-
krossi hinnar íslensku fálkaorðu við há-
tíðlega athöfn á Bessastöðum 1. janúar 
2009. Þar á meðal var Grímur Karlsson 
fyrrverandi skipstjóri, Reykjanesbæ, 
riddarakross fyrir smíði báta- og 
skipalíkana. (1. janúar 2009)

Já, það er virkileg ástæða að bæj-

arfulltrúar og þingmenn héðan taki 
það til alvarlegrar skoðunar að efla 
enn frekar bátasafn Gríms. Útgerð,sjó-
mennska og fiskvinnsla er undirstaðan 
að þeim góðu lífskjörum sem við búum 
við. Við verðum að tryggja að sögunni 
sé gert hátt undir höfði.

S.J.

Gleðidagur í Garðinum
Það var sannkallaður gleðidagur 

í Garðinum síðasta sunnudag. 
Félagsstarfið Auður tók þá í 

notkun glæsilega aðstöðu í um 350 
fermetra húsnæði undir starfsemi sína. 
Húsnæðið er bjart og fallegt, þar sem 
hið öfluga félagsstarf mun njóta sín vel. 
Magnús Stefánsson, bæjarstjóri afhenti 
þeim systrum Ingjörgu og Sigurborgu 
Sómnundsdætrum lykla af húsnæð-

inu, en þær veita starfseminni forstöðu. 
Séra Sigurður Grétar Sigurðsson bless-
aði húnæðið og Eyjólfur Eysteinsson, 
formaður, flutti kveðjur frá Félagi eldri 
borgara. 

Glæsileg sýning var í nýju húsa-
kynnunum, en fjöldi gesta mætti til 
skoða þessa fallegu og fínu aðstöðu sem 
eldri borgarar í Garði hafa nú fengið. 



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

Mundu eftir jólahandbók LyfjuGleðilegar gjafir 
í alla pakka
Lyfja hefur að bjóða gjafavöru í úrvali fyrir alla fjölskylduna. 

Hjá okkur færðu fallegar gjafir sem koma sér ávallt vel. 

Hver sem árstíðin er þá höfum við alltaf sama takmark: 

Við stefnum að vellíðan.

- Lifi› heil

www.lyfja.is
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Sjálfstæðisflokkurinn á móti kjaraskerðingu
Á bæjarstjórnarfundi Reykjanes-

bæjar kom fram að bæjarfull-
trúar Sjálfstæðisflokksins, leggjast gegn 
ákvörðun bæjarráðs um kjaraskerðingu 
starfsmanna sem felur í sér umtals-
verðar launalækkanir.

Ákvörðunin var tekin með fljótfærn-
islegum hætti og án nákvæmrar grein-
ingarvinnu. Ekki lá fyrir hversu margir 
starfsmenn yrðu fyrir skerðingum né 
hversu mikil áhrif skerðingin hefði á 
einstaka starfsmenn. Þá lá ekki fyrir 
nein greining eða spá um hvaða áhrif 
breytingin hefði á starfsmannahald 
sveitarfélagsins eða hugsanleg viðbrögð 

einstakra starfsstétta. Ákvörðunin var 
tekin án þess að búið væri að undirbúa 
hvernig starfsmönnum yrði tilkynnt um 
breytingarnar og ekkert var hugað að 
því að veita starfsmönnum aðstoð eða 
stuðning í kjölfar tilkynningarinnar. 
Rétt er að minna á til að þessir sömu 
einstaklingar fengu á sama tíma fréttir 
af hærri gjöldum og sköttum á næstu 
árum.

Við teljum að ákvörðun um 
breytingar á launakjörum starfsmanna 
hefði ekki átt að taka nema í samhengi 
við aðrar niðurskurðartillögur í „Sókn-
inni“. Fyrir liggur að bæjarráð tók sam-

hljóða ákvörðun um lækkun kostnaðar 
upp á 500 milljónir króna. Til stóð að 
bæjarráð færi sameiginlega í vinnu við 
að ná því markmiði. Enn er unnið að 
útfærslu niðurskurðar á rekstrarliðum 
sveitarfélagsins. Fyrsta skoðun gefur til 
kynna að unnt sé að ná niður kostn-
aði á rekstrarþáttum sem nemur u.þ.b. 
400 milljónum á ári. Takist það er ljóst 
að niðurskurður upp á 250 milljónir í 
launakostnaði með tilheyrandi óánægju 
starfsmanna, uppsögnum og í kjölfarið 
kostnaði við nýráðningar og þjálfun 
nýrra starfsmanna, er óþörf aðgerð þar 
sem allt of langt er gengið.

Vinna að vináttu réttlæti 
velvilja og bróðurkærleik
Í Reykjanesbæ er starfandi Drúidregla, 

en hún barst frá Noregi til Íslands. Á 
Íslandi eru starfandi 4 stúkur og ein 

þeirra er Gaia í Reykjanesbæ. 
Síðasta laugardag var hjá þeim 

sviðaveisla í aðstöðu þeirra á Ásbrú. 
Reykjanes leit við. Ingibergur Haf-
steinsson er forsvarsmaður stúkunnar 
hér á Suðurnesjum. Hann sagði að upp-
byggingin væri svipuð og hjá Oddfellow 
og Frímúrurum. Núna eru starfandi 
hér á Suðurnesjum í Gaia stúkunni 23 
karlar, en í undirbúningi er að stofna 
kvennasúku. 

Megininntak Reglunnar er bræðra-
lagið. Háleitt markmið Drúídreglunnar 
er að efla og þroska hugsjónir mannsins 
og vinna að vináttu manna um heim 
allan , byggða á réttlæti, velvilja og bróð-
urkærleik. 

Í stúkunni munt þú finna vinalega 
menn, úr mismunandi starfsgreinum 
og á öllum aldri. 

Ingibergur sagði stúkuna styðja ýmis 
góð málefni og þeir gerðu það stein-

þegjandi og hljóðalaust án nokkurrar 
auglýsingamennsku. 

Hægt er að fræðast nánar á 
heimsasíðunni: www. druid.is

Fréttatilkynning frá  
Félagi eldri borgara á Suðurnesjum:

Öldungaráð 
Suðurnesja stofnað
Sveitarfélögin og Félag eldri 

borgara á Suðurnesjum hafa 
tekið höndum saman og munu 

standa saman að stofnun Öldunga-
ráðs Suðurnesja þann 29. nóvember 
á Nesvöllum. Miklar væntingar og 
vonir eru til þess að samvinna þeirra 
sem njóta þjónustunnar og þeirra sem 
veita hana verði til þess að bæta þjón-
ustu við eldri borgara á Suðurnesjum. 

Sveitarfélögin á Suðurnesjum og 
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 
hafa gert með sér samkomulag um 
stofnun öldungaráðs sem gæta eigi 
hagsmuna eldri borgara og vera 
bæjarstjórnum til ráðgjafar. Ráðið 
skal vera ráðgefandi um framtíðar-
skipulag öldrunarþjónustu, upp-
byggingu hjúkrunarheimila, þjón-
ustu- og öryggisíbúða á Suðurnesjum. 
Öldungaráðið skal einnig vinna að 
samþættingu þjónustu og vinna að 
því að efla andlega og líkamlega líðan 
eldri borgara m.a. með skilvirkri 
læknisþjónustu, heimahjúkrun, fé-
lagslegri heimaþjónustu, dagvistun, 

iðju og sjúkraþjálfun sem hvetur til 
líkamsræktar og lífsleikni. Ráðið skal 
einng hafa sem víðtækast samráð við 
samtök aldraðra á Suðurnesjum og 
aðra þá sem láta málefni þeirra til 
sín taka. 

Í dag er staðan þannig að það bíða 
tuttugu og níu sjúkir aldraðir eftir 
hjúkrunarrýmum á Suðurnesjum og 
það stefnir í óefni ef ekkert verður 
aðgert nú þegar. Efla þarf enn 
heimahjúkrun og heimilishjálp en 
meira þarf til þess að mæta þörfinni 
þar sem ljóst er að eldri borgurum 
mun fjölga mjög á næstu árum. 

Bráðnauðsynlegt er að sveitar-
félögin í Heilbrigðisumdæmi 
Suðurnesja marki saman stefnu sem 
first um framtíðarskipan þjónustu 
við eldri borgara um fjölgun hjúkr-
unarrýma og víðtæka þjónustu við þá, 
öllum til góða í framtíðinni. Stofnun 
Öldungaráðs Suðurnesja er mikil-
vægur áfangi í þeirri vinnu. 

Eyjólfur Eysteinsson, formaður 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum



Smakkaðu...

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -
ÚTSALA Á GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is

á Facebook
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Kertatónleikar 
Karlakórs Keflavíkur
Miðvikudaginn 3. desember 

heldur Karlakór Keflavíkur 
sína árlegu Kertatónleika í 

Ytri-Njarðvíkurkirkju. Á undanförnum 
árum hafa þessir tónleikar verið mjög 
vel sóttir og segja má að í hugum 
sumra tónleikagesta marki þessi tón-
leikahefð upphaf aðventunnar. Að sögn 
Þorvarðar Guðmundssonar formanns 
Karlakórs Keflavíkur þá er eina lýs-
ingin í kirkjunni frá fjölda kertaljósa 
og þaðan draga tónleikarnir einnig 
nafn sitt. Það skapast því afar sérstök 
og hátíðleg stemning í kirkjunni og 
tónleikunum lýkur jafnan á því að 

allir kirkjugestir sameinast í að syngja 
Heims um ból ásamt karlakórnum 
og gestum hans. Í ár mun Jóhann 
Smári Sævarsson óperusöngvari vera 
gestasöngvari tónleikanna og syngur 
hann bæði einn og með kórnum. Til 
stóð að Barnakór Sandgerðis myndi 
einnig syngja með á tónleikunum en 
vegna langvarandi verkfalls tónlistar-
kennara gat ekki orðið af því. Söngstjóri 
karlakórsins er Guðlaugur Viktorsson 
sem tók aftur við stjórnartaumunum 
eftir tveggja ára nám erlendis. Tónleik-
arnir hefjast kl. 20: 30 og er miðaverði 
stillt í hóf. 

Aðventuhátíð
Kvenfélag Keflavíkur heldur sína 

árlegu aðventuhátíð sunnu-
daginn 30. nóvember kl.15: 

00 í Safnaðarheimili Keflavíkurkirkju. 

Mest til 
æskulýðs og 
íþróttamála í 
Grindavík
Fróðlegt er að skoða hvað bæjarfé-

lögin setja mikla fjármuni til æsku-
lýðs-og íþróttamála. Sem fyrr í saman-
burði talna er skoðað hvað útgjöldum 
sveitarfélagsins nemur á hvern íbúa. 
(Árbók sveitarfélaga vegna ársins 2103)

Reykjanesbær 49.513 kr. á íbúa

Grindavík 112.432 kr. á íbúa

Sandgerði 100.130 kr. á íbúa

Garður  83.425 kr. á íbúa

Vogar  86.254 kr. á íbúa

Stóra alifuglabókin
Stóra alifuglabókin eftir Úlfar Finnbjörnsson 
er komin út hjá Sölku. 

Í þessari glæsilegu bók fer meist-
arakokkurinn sannarlega á flug og 
hér töfrar Úlfar fram sælkeraupp-

skriftir að öllum þeim tegundum ali-
fugla sem ræktaðar eru hér á landi. 
Úlfar hefur sjálfur ræktað flestar 
tegundir og kann að nýta hráefnið 
til fulls, hvort sem það er bringan, 
innmaturinn, lappirnar … jafnvel 
hanakamburinn fer í gómsæta sultu! 
Hér er kjúklingur, kalkúnn, önd, gæs, 
dúfa og silkihæna í hversdags- og 
sparibúningi, ásamt gómsætu með-
læti, kryddpæklum og fyllingum, að 
ógleymdum skref fyrir skref myndum 
þar sem Úlfar kennir réttu handtökin. 

Úlfar Finnbjörnsson er fjölhæfur 
listamaður þegar kemur að elda-
mennsku. Hann hefur rekið veitinga-
staði, verið í kokkalandsliðinu, séð 
um sjónvarpsþætti og skrifað bækur. 
Til dæmis má nefna Stóru bókina 
um villibráð sem hlaut frábærar við-
tökur og tilnefningu til hinna virtu 
Gourmand verðlauna sem besta villi-
bráðarbók heims 2011. 

„Hér er komin ein ítarlegasta og 

fjölbreyttasta matreiðslubók sem 
gefin hefur verið út hér á landi og 
staðfestir hún einnig hversu mikill 
listamaður Úlli í raun og veru er. 
Ljósmyndir Karls Peterssonar setja 
síðan punktinn yfir i-ið. Úlli hefur 
svo sannarlega farið á flug með þessari 
glæsilegu bók sem ætti að nýtast 
öllum í eldhúsinu, jafnt áhugafólki 
sem fagfólki.“

Guðrún Hrund Sigurðardóttir

Skatttekjur hæstar í Sandgerði en 
lægstar í Reykjanesbæ
Þegar skatttekjur sveitarfélaganna 

eru skoðaðar sést að tekjur á hvern 
íbúa eru hæstar í Sandgerði en lægstar 
í Reykjanesbæ. Hér er um að ræða 

útsvar, fasteignaskatta og framlög úr 
Jöfnunbarsjóði sveitarfélaga. Miðað er 
við tekjur ársins 2013. 

Reykjanesbær Skatttekjur 524.519 kr. á íbúa

Grindavík Skatttekjur 616.564 kr. á íbúa

Sandgerði Skatttekjur 733.211 kr. á íbúa

Garður Skatttekjur 598.427 kr. á íbúa

Vogar Skatttekjur 622.585 kr. á íbúa

Fjölgar mest í Reykjanesbæ
Ef litið er á íbúaþróun á svæðinu 

sést að mest hefur íbúum fjölgað 
í Reykjanesbæ ef bornar eru saman 

íbúatölur fyrstu þrjá ársfjórðunga 2013 
og 2014. Skoðum tölurnar:  

2013 2014

Garður 1410 1420 (fjölgun um 10 íbúa)

Vogar 1130 1110 (fækkun um 20 íbúa)

Grindavík 2890 2930 (fjölgun um 40m íbúa)

Sandgerði 1590 1590 (óbreytt íbúatala)

Reykjanesbær 14450 14830 ( fjölgun um 370 íbúa)

Garður og Grindavík 
skulda minnst
Mikil umræða hefur verið að 

undanförnu um slæma skulda-
stöðu Reykjanesbæjar. Fróðlegt er 
að skoða hvernig staða sveitarfélag-
anna hér á Suðurnesjum er. Garður 
og Grindavík standa best og skulda 
minnst. Þetta er þau tvö sveitarfé-

lög hér á Suðurnesjum, sem tóku þá 
ákvörðun á sínum tíma að fara ekki 
með eignir sínar inn í Fasteign. Skuldir 
svitarfélaganna eru eftirfarandi á hvern 
íbúa (Árbók sveitarfélaga, staða í árslok 
2013) Sveitarsjóður og stofnanir. 

Reykjanesbær tæpar 2,9 milljónir á íbúa

Grindavík 498 þúsund á íbúa

Sandgerði tæpar 2,3 milljónir á íbúa

Garður 480 þúsund á íbúa

Vogar 790 þúsund á íbúa

Jólabasar í Garðinum
Hinn árlegi jólabasar Kvenfé-

lagsins Gefnar verður haldinn 
sunnudaginn 30, nóvember kl 15: 00 
í Kiwanishúsinu. 

Mikið góðra muna ásamt tertu, 
brauði, handavinnu og fl. verður til 
sölu. Allur ágóði rennur í líkarsjóð 
félagsins.



Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum og gerðum,  

allt eftir þínum óskum. Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin. 

Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á dýnunum hvíla.  

Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr.

Fyrir nánari upplýsingar hafið samband við sölumenn okkar.

Svíf þú inn í svefninn

RÚMDalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is
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UE32/40/48H5005 
LED SJÓNVARP · 100 Hz. 
Full HD 1920x1080p · Mega skerpa · Afspilun USB: 
kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist · Sjónvarpsmóttakari: 
Digital DVB-T2

32” 87.920 áður 109.900

40”  111.920 áður 139.900

48” 151.920 áður 189.900

UE48H6675 
LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p  
3D · SMART TV · Gervihnatta móttakari · Micro 
Dimming · Gervihnatta móttakari

48” 229.920 Verð áður 287.400

UE32/40/55/65H6475 
LED sjónvarp · 400 CMR  (rið)
3D · smart TV með þráðlausu neti.

32“ 119.920 áður 149.900

40“ 151.920 áður 189.900

55“ 279.920 áður 349.900

65“ 519.920 áður 649.900

UE46/55/65H8005 
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 
1920x1080p  SMART TV · CURVED

46” 399.920 áður 499.900

55”  495.920 áður 619.900

65” 719.920 áður 899.900

Soundbar
310W og þráðlaus tenging við síma
eða tölvu. Til í svörtu og silfur.

HWH550 

111.920 áður 139.900

HWH751 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

HWH7501 
310W  og þráðlaus tenging 
við síma eða tölvu.

151.920 áður 189.900

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
orMSSon HEFur aFnuMIÐ VÖRUGJÖLD 
Í ÖLLuM VErSLunuM SÍnuM FYrSTIr aLLra
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því 
ekki að bíða eftir nýju ári til að gera hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir ORMSSON um allt 
land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

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

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 25 · reykjanesbæ · sími 530 2800 · ormsson.is
OPIð VIRkA DAGA kL. 10-18 · LAUGARDAGA kL. 11-15


