
Ég hef notað vörurnar frá Hafkalki 
undanfarið. Móðir mín mælti með þeim 
og fullyrti að þær myndu hjálpa mér í 
íþróttunum. 
Hafkalk hef ég notað í eitt og hálft ár og 
síðan mæli ég sérstaklega með Hafkrilli 
og Haf-Ró. Þessi fæðubótarefni hafa 
hjálpað mér mikið við að jafna mig eftir 
erfiða leiki og æfingar. 
Verandi orðinn 31 árs þarf ég að leita 
allra leiða til að hjálpa líkamanum við 
endurheimt því oft er stutt í næsta leik. 

HEILSUVÖRUR  
ÚR HAFINU 

www.hafkalk.is 

Mér líður mun betur eftir átökin núna og er fljótari að jafna mig, 
stirðleiki og verkir hafa minnkað til muna. Ég mæli því sterklega 
með vörunum frá Hafkalki og er þakklátur fyrir að hafa verið bent á 
þær.  

Hlynur Bæringsson  
Landsliðsfyrirliði Íslands í körfubolta  

og leikmaður Sundsvall Dragons í Svíþjóð. 

NÁTTÚRULEG 
INNIHALDSEFNI 

 
ÁN AUKAEFNA 

Hlynur Bæringsson notar fæðubótarefni frá Hafkalki ehf.  

Fæðubótarefnin frá Hafkalki eru 
framleidd úr náttúrulegum 

hráefnum og eru án aukaefna. 

Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

11. Desember 2014
23. tölublað 4. árgangur UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

reykjanes sendir öllum suðurnesjamönnum og öðrum lesendum sínum bestu óskir um að jólahátíðin veiti öllum hamingju gleði 
og frið.

Gleðilega 
jólahátíð
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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? 

Mikil og hörð umræða hefur átt sér stað á Alþingi og víðar um 
breytingar á virðisaukaskattsþrepum. Hækkun á neðra þrepi,sem 
m.a. felur í sér hækkun á matvörum úr 7% í 11% fer illa í marga. 

Dregin er upp sú mynd að þetta muni hafa í för með sér verulega aukin útfjöld 
fyrir einstaklinga og fjölskyldur. Sérstaklega muni þetta koma illa við þá sem 
eru með lág laun og barnafjölskyldur.

Bjarni Benediktsson,fjármálaráðherra,hefur bent á að þegar heildin sé skoðuð 
komi allir út í plús. Bendir hann á lækkun efra þreps og niðurfellingu vöru-
gjalda. Auk þess komi til fleiri mótvægisaðgerðir s.s. hækkun barnabóta.

Eitt finnst mér vanta inn í þessa umræðu. Fyrir kosningar lagði Bjarni 
Benediktsson áherslu á að stefna bæri að því að fella niður virðisaukaskatt 
á barnafatnaði.Væri virðisaukaskattur felldur niður af barnafatnaði væri það 
hressileg kjarabót fyrir barnafjölskyldur. Að auki hlyti það að verða mikil 
lyftistöng fyrir íslenskar barnafataverslanir. Það er staðreynd að stór hluti 
alls barnafatnaðar sem keypur er kemur erlendis frá. Eðlilegt að fólk notfæri 
sé hagstæðara verð.

Þá komum við að atriði sem hlýtur að vera umhugsunarefni. Fólk með lágar 
tekjur og barnmargar fjölskyldur hafa ekki ráð á því að fara erlendis til að 
gera þessi góðu kaup. Þessi hópur í landinu verður að búa við það að versla 
barnafatnaðinn innanlands á mun dýrara verði. Er þetta réttlæti? Hvers vegna 
tekur launþegahreyfingin þetta ekki upp sem eitt helsta baráttumál sitt?

Stjórnmálamenn þurfa að taka þetta upp og koma því í gegn að virðisaukaskattur 
af barnafatnaði verði felldur niður. Það mun bæta hag fjölskyldna í landinu og 
jafnframt stuðla að aukinni verslun innanlands.

Gleðileg Jól

Reykjanes óskar lesendum sínum gleðilegrar jólahátíðar og þakkar fyrir góðar 
móttökur á árinu,sem er að líða.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Mikilvæg kjarabót 
fyrir barnafjölskyldur

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 8. janúar 2015næsta blað

Guðni 
kynnir 
Hallgerði
Guðni Ágústs-

son ætlar að 
mæta hjá eldri 
borgurum á Nes-
velli mánudaginn 
15. desember kl 
14: 00 og kynna 
nýju bókina sína 
um Hallgerði. 

Allir velkomnir.

Jólabingó á 
Nesvöllum
Bingónefnd Félags eldri borgara 

heldur jólabingó fyrir félaga og 
öryrkja sunnudaginn 14. desember 
kl 13: 30 á Nesvöllum. 

Veglegir vinningar verða í boði. 
Dvöl í sumarbústað, hótelsvíta og 
margt fleira spennandi. 

Stóri vinningurinn er ferð til 
Vestmannaeyja, gisting og matur 
fyrir tvo. 

Frítt verður á könnunni og auð-
vitað eitthvað gott með því. 

Húsið opnar kl 12:30. Hittumst 
hress og kát.

Samvinna 
lykillinn
Sveitarfélagið Garður hefur dreift í 

öll hús í sveitarfélaginu myndar-
legum bæklingi um skólastefnu árin 
2014-2020. Í bæklingnum er farið yfir 
helstu markmið í framtíðarsýn skóla-
samfélgsins í Garði til ársins 2020.

Sjálfstæðismenn í Garði hækka 
fasteignaskatt á íbúðarhúsnæði
Sjálfstæðismenn menn leggja 

áherslu á það í málfluningi 
sínum og stefnu að skattar eigi 

að vera í lágmarki. Bjarni Benedikts-
son formaður Sjálfstæðisflokksins 
hefur sem fjármálaráðherra unnið að 
skattalækkunum á síðustu mánuðum. 
Þar sem Sjálfstæðismenn eru í 
meirihluta í sveitarstjórnum hefur 
verið unnið í þessum anda. Svo var 
einnig staðreyndin í Garði þegar Sjálf-

stæðismenn sátu í meirihluta á árum 
áður. Nú er öldin önnur. Núverandi 
meirihluti Sjálfstæðismanna hefur 
ákveðið í bæjarráði að hækka fast-
eignaskatt hressilega á íbúðarhúsnæði 
eða úr 0,3% í 0,4% af fasteignaskatti. 
Með þessu á að auka álögur um 11,7 
milljónir. 

Fyrir síðustu kosningar töluðu 
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins 
digurbarkalega um að þeir stefndu 

að því að fella niður fasteignaskatt 
hjá 70 ára og eldri eins og gert væri í 
Vestmannaeyjum. Þetta er ekki í þeim 
anda. Ekki var heldur boðað að hækka 
ætti skatta. 

Bæjarstjórn Garðs á eftir að afgreiða 
þessa tillögu við síðari umræðu í bæj-
arstjórn. Vonandi taka bæjarfulltrúar 
sig til og lesa stefnu Sjálfstæðismanna 
í skattamálum. þar er ekki talað um 
að hækka álögur á íbúa. 

Messur um jól og áramót
14. des. Barnamessa í Útskálakirkju 
kl. 11.00. Jólasaga, jólasöngvar ofl. 
fyrir börnin. Aðventuhátíðir kl. 17 
í Safnaðarheimilinu í Sandgerði og 
kl. 20 í Útskálakirkju. Mikil tónlist, 
hugvekja ofl. 

24. des. Aðfangadagur jóla. Aftan-
söngur kl. 18 í Útskálakirkju, miðnæt-

urmessa kl. 23.30 í Safnaðarheimilinu 
í Sandgerði. 

25. des. Jóladagur. Hátíðarmessa kl. 
14 í Útskálakirkju og kl. 16 í Hvals-
neskirkju. 

31. des. Gamlársdagur. Messa 
kl. 14.00 í Útskálakirkju. (Ath. nýr 
messu tími)

Bæjarráðsfréttir úr Garði:

Stækkun Útskálakirkjugarðs
Bæjarráð Garðs fjallaði ný-

lega um hugsanlega stækkun 
kirkjugarðsins. Jón Hjálmars-

son formaður Sóknarnefndar mætti 
á fundinn og gerði grein fyrir erindi 
Sóknarnefndar. Í erindinu er fjallað 
um nauðsyn þess að hið fyrsta verði 
ráðist í stækkun kirkjugarðs Útskála-
kirkju. Hluti af kostnaði mun falla í 
hlut sveitarfélagsins. 

Vinna áfram  
að umbótastarfi
Bæjarráð Garðs hefur fjallað um niður-
stöður úttektar á Gerðaskóla í Sveitar-
félaginu Garði. 

Í bréfinu kemur m.a. fram að ráðu-
neytið telur að sveitarfélagið hafi gert 
fyllilega grein fyrir umbótum í kjölfar 
úttektar ráðuneytisins. Ráðuneytið 
hvetur sveitarstjórn til að halda áfram 
eftirfylgni sinni með skólastarfinu og 
vinna áfram að því umbótastarfi sem 
hafið er við Gerðaskóla. Í bréfinu er 
tilkynnt að eftirfylgni ráðuneytisins 
með úttektinni, niðurstöðum hennar 
og umbótum sé lokið af hálfu ráðu-
neytisins. 

Húsnæðismál í Garði 
Lagt var fram í bæjarráði Garðs 

minnisblað þar sem gerð var grein 
fyrir fundum bæjarstjóra og Gísla 
Heiðarssonar bæjarfulltrúa með Fé-
lagsmálaráðherra og forstjóra Íbúða-
lánasjóðs um húsnæðismál í Garði. 
Á fundunum var sérstaklega fjallað 
um eignir Íbúðalánasjóðs í Garði og 
einnig um málefni Búmanna. Fram 
kemur að Íbúðalánasjóður er að vinna 
að því að koma fleiri eignum sínum 
í notkun og er þess að vænta að það 
komi fram á næstu vikum. Málefni 
Búmanna eru til umfjöllunar hjá ráð-
herra og Íbúðalánasjóði, gert er ráð 
fyrir að tillögur í því máli komi fram 
fljótlega. 

Landhelgisgæslan  
til Suðurnesja
Bæjarráð Garðs fjallaði um Þingsá-
lyktunartillögu um að Alþingi álykti 
að fela innanríkisráðherra að hefja 
undirbúning að flutningi Landhelgis-
gæslunnar til Reykjanesbæjar. 

Eftirfarandi var samþykkt sam-
hljóða: 
Bæjarráð Garðs fagnar tillögunni 
og hvetur Alþingi til þess að sam-
þykkja hana. Jafnframt leggur bæj-
arráð áherslu á að innanríkisráð-
herra vinni fljótt og vel að framgangi 

málsins. Bæjarráð Garðs telur að 
starfsemi Landhelgisgæslunnar verði 
vel fyrirkomið í Reykjanesbæ og að 
Landhelgisgæslan muni búa við mjög 
góða starfsaðstöðu á flugvallarsvæði 
Keflavíkurflugvallar, þar sem Land-
helgisgæslan hefur nú þegar nokkra 
starfsemi. Þá er fyrir hendi hafnarað-
staða fyrir varðskipaflota Landhelgis-
gæslunnar í Reykjanesbæ. 

Viðtalsaðstaða  
fyrir ráðgjafa  
Vinnumálastofnunar
Fyrir fundi bæjarráðs Garðs lá fyrir 
bréf frá Vinnumálastofnun til Sam-
bands ísl. sveitarfélaga og svarbréf frá 
Sambandinu til Vinnumálastofnunar. 
Vinnumálastofnun leitaði liðsinnis hjá 
Sambandinu um að sveitarfélög leggi 
Vinnumálastofnun til endurgjalds-
lausa viðtalsaðstöðu fyrir ráðgjafa 
sem eiga samskipti við atvinnuleit-
endur. Samband ísl. sveitarfélag tekur 
jákvætt í erindið, enda fellur það vel að 
stefnumörkun Sambands ísl. sveitar-
félaga 2014-2018. 

Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra að bjóða Vinnumálastofnun 
viðtalsaðstöðu fyrir ráðgjafa á bæjar-
skrifstofu Garðs.

Grindavík: 

Bætt aðstaða 
á bæjarskrifstofu
Bæjaryfirvöld í Grindavík um 

breytingar til hins betra á 
bæjarskrifstofu. Sviðsstjóri 

fjármála- og stjórnsýslusviðs kynnti 
markmið, forsendur og drög að 
teikningum fyrir breytingar á hús-
næði bæjarskrifstofa við Víkurbraut 
62. Húsnæði skrifstofunnar stækk-
aði um rúma 120 m2 við samein-
ingu almennings-og skólabókasafns 
í Iðunni. 

Markmið breytinganna eru: 
Að bæta aðgengi að þjónustunni

Að aðgengi fyrir hreyfihamlaða sé 
þannig að sómi sé að

Að fjölga skrifstofum og fundarher-
bergjum

Að gera aðgengi að fundum bæjar-
stjórnar betra og tryggja betur öryggi

Að bæta geymslu skjala
Að bæta vinnuaðstöðu fyrir þjón-

ustufulltrúa og geymslu fyrir afgreiðslu
Að gera viðunandi kaffiaðstöðu fyrir 

starfsfólk
Bæjarstjóra falið að leggja fram til-

lögu að áfangaskiptingu framkvæmda.



KOMDU MEÐ MÁLIN og við 
hönnum, teiknum og gerum 
þér hagstætt tilboð

FAGMENNSKA í FyrIrrúMI
Þú nýtur þekkingar og 
reynslu og fyrsta flokks 
þjónustu.

VIÐ KOMUM hEIM tIL þíN, 
tökum mál og ráðleggjum 
um val innréttingar.

þú VELUr að kaupa inn-
réttinguna í ósamsettum 
einingum, samsetta, eða 
samsetta og uppsetta.

hrEINt OG KLÁrt

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500Mán. - föst. kl. 9-18 · Laugardaga kl. 11-15

Við sníðum innrétt-
inguna að þínum 
óskum.  þú getur fengið 
skúffur og útdregin 
tauborð undir véL-
arnar, einnig útdreginn 
óhreinatausskáp, 
kústaskáp o.m.fl . 

Fataskápar og sérsmíði

Baðherbergi Skóhillur

Uppþvottavélar

Helluborð

Ofnar

Háfar

Kæliskápar

RAFTÆKI
FYRIR ELDHÚSIÐAFSLÁttUr30% 

AF ÖLLUM 

rAFtÆKJUM þEGAr 

INNrÉttING Er 

KEyPt

Vandaðar hillur Pottaskápar Þvottahúsinnréttingar

ÁByrGÐ - þJÓNUStA
5 ár á innréttingum, 2 ár á raftækjum. 
Fríform annast alla þjónustu. 
(Trésmíðaverkstæði, raftækjaviðgerðaverkstæði).

VÖNDUÐ rAFtÆKI 
Á VÆGU VErÐI

friform.is

Viftur

BESTA VERÐ!
Nú í AÐDrAGANDA JÓLANNA hÖFUM VIÐ ÁKVEÐIÐ AÐ BJÓÐA OKKAr 

ALBEStA VErÐ, SANNKALLAÐ JÓLAVErÐ!

AFSLÁttUr

25% 
AF ÖLLUM 

INNrÉttINGUMtIL JÓLA

20%
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Vel valið
Ólöf Nordal fyrrverandi 

þingmaður og fyrrverandi 
varaformaður tekur við Innan-

ríkisráðuneytinu af Hönnu Birnu 
Kristjánsdóttur. Ólöf hefur mikla 
reynslu í stjórnmálum og er vel 
menntuð kona. Þetta var skynsam-
legt val hjá Bjarna Benediktssyni 
formanni Sjálfstæðisflokksins. 

Íslensku jólasveinarnir
Íslensku jólasveinarnir eru öldungis óskyldir hinum alþjóðlega rauðklædda 
Santa Claus sem er kominn af dýrlingnum Nikulási biskupi, verndara 
barna og sæfarenda í kaþólskum sið. Þeir eru af kyni trölla og voru upp-
haflega barnafælur. Þeir eru synir þeirra allra verstu illvætta sem til eru á 
Íslandi, Grýlu og Leppalúða. Fyrsta ritaða heimildin þar sem minnst er á 
jólasveinana er frá 17. öld en það er Grýlukvæði séra Stefáns Ólafssonar 
frá Vallanesi. Þar segir um þau skötuhjú Grýlu og Leppalúða: 

Börnin eiga þau bæði saman
brjósthörð og þrá, 
af þeim eru jólasveinar, 
börn þekkja þá. 

Af þeim eru jólasveinar
jötnar á hæð, 
öll er þessi illskuþjóðin
ungbörnum skæð. 

Flest börn myndu sjálfsagt vilja forð-
ast þá jólasveina sem hér er minnst 
á enda var það svo að jólasveinarnir 
voru upphaflega, líkt og Grýla og 
Leppalúði eru enn, barnafælur sem 
foreldrar notuðu til að hræða börn 
sín til hlýðni. Yfirvöldum hefur greini-
lega ekki litist á blikuna vegna þess 
að með Húsagatilskipun frá árinu 
1746 var tekið fram að bannað væri 
að hræða börn með óvættum á borð 
við jólasveinana. Hvort sem það var 
Húsagatilskipuninni fyrir að þakka 
eða einhverju öðru tóku jólasveinarnir 
að mildast með árunum og hættu að 
vera börnum lífshættulegir, þó þeir 
væru enn hrekkjóttir þjófar. Þegar líða 

tók á 20. öldina urðu hinir íslensku 
jólasveinar fyrir miklum áhrifum frá 
erlendum starfsbræðrum sínum bæði 
varðandi hegðun og tísku. Þeir fóru 
að taka upp á því til hátíðabrigða að 
klæða sig upp í rauð spariföt í líkingu 
við þau sem sjást á hinum alþjóðlega 
Santa Claus og dönskum jólanissum. 
Þá fóru þeir einnig að vera góðir við 
börn og gefa þeim gjafir í skó. 

Þrátt fyrir að hafa orðið fyrir er-
lendum áhrifum héldu jólasveinarnir 
þó alltaf í séríslensk einkenni sín á 
borð við nöfnin, búsetuna í fjöll-
unum og fjöldann, en eins og flestir 
vita er ekki aðeins einn jólasveinn á 
Íslandi heldur eru þeir þrettán talsins. 
Reyndar var það um tíma nokkuð á 
reiki hversu margir íslensku jóla-
sveinarnir væru og hver væru þeirra 
réttu nöfn. Svo virðist sem mun fleiri 
jólasveinanöfn hafi þekkst en þau sem 
við erum nú vön og þau jólasveina-
nöfn sem finna má í hinum ýmsu 
þjóðsagnasöfnum skipta í raun tugum. 
Nöfnin sem birtast í þjóðsagnasafni 
Jóns Árnasonar eftir heimildamann-
inum Páli Jónssyni, presti á Myrká 

í Eyjafirði og Völlum í Svarfaðardal, 
komast næst því að vera þau sömu og 
nú tíðkast. Þar eru nefndir þeir þrettán 
jólasveinar sem við þekkjum nema 
hvað að í stað Hurðaskellis er þar gaur 
að nafni Faldafeykir. Hvað fjölda jóla-
sveinanna varðar hafa menn nú sam-
mælst um að þeir séu þrettán en eins 
og kemur fram í kvæðinu „Jólasveinar 
einn og átta“ voru einnig uppi hug-
myndir um að þeir væru ekki nema 
níu. Litið hefur verið á það sem svo 
að áður en þessi mál voru bókfest hafi 
það verið mismunandi eftir svæðum 
hversu margir jólasveinarnir voru og 
hvaða nöfn þeir báru. Það var þá ekki 
síst fyrir tilstilli kvæðis Jóhannesar úr 
Kötlum um jólasveinana sem birtist í 
bókinni Jólin koma árið 1932 að fjöldi 
þeirra og nöfnin urðu almennt þekkt 
en þar eru hinir þrettán jólasveinar 

sem við þekkjum í dag allir nefndir til 
leiks eins og sjá má ef smellt er á nöfn 
jólasveinanna hér að neðan. 

Nutima-jolasveinnGömlu ís-
lensku jólasveinarnir heimsækja 
Þjóðminjasafnið, einn á dag, síðustu 
þrettán dagana fyrir jól. 

Þá eru þeir klæddir þjóðlegu 
fötunum sínum, ekki rauðu spari-
fötunum, og reyna að krækja sér í það 
sem þá langar helst í enda eiga þeir 
það enn til að vera svolítið þjófóttir 
þó þeir séu hin vænstu skinn. Þessir 
hrekkjóttu pörupiltar eiga dálítið 
erfitt með að átta sig í tæknivæddri 
nútímaveröld en finnst gott að koma 
í Þjóðminjasafnið því þar er svo mikið 
af gömlum munum. Árið 1988 bauð 
Þjóðminjasafn Íslands hinum alvöru 
íslensku jólasveinum í fyrsta skipti 
formlega í heimsókn fyrir jólin. Síðan 

þá hafa þeir verið fastagestir í desem-
ber. Fyrir nokkrum árum rann Grýlu 
til rifja hvað strákarnir voru tötra-
lega til fara. Þegar Þjóðminjasafnið 
innti þá eftir þessu sögðust þeir 
reyndar eiga rauð spariföt sem þeir 
skiptust á að nota en væru samt í 
harðri samkeppni við „ameríska 
jólasveininn“ eins og þeir kölluðu 
hann. Því fékk Þjóðminjasafnið ís-
lenska hönnuði og handverksfólk til 
liðs við sig um að gera ný föt handa 
sveinunum svo þeir gætu litið sóma-
samlega út fyrir jólin. Í framhaldi 
af því fengu bæði þeir og foreldrar 
þeirra, Grýla og Leppalúði, nýjan al-
klæðnað frá hvirfli til ilja, úr vaðmáli, 
gærum, flóka og íslenskri ull. 

Jólasveinarnir þjóðlegu koma því 
nú vel klæddir í Þjóðminjasafnið á 
slaginu 11 frá og með 12. desember 
eftir langa ferð sína ofan af fjöllunum 
í þeirri röð sem hér segir: 

12. desember: Stekkjastaur
13. desember: Giljagaur
14. desember: Stúfur
15. desember: Þvörusleikir
16. desember: Pottaskefill
17. desember: Askasleikir
18. desember: Hurðaskellir
19. desember: Skyrgámur
20. desember: Bjúgnakrækir
21. desember: Gluggagægir
22. desember: Gáttaþefur
23. desember: Ketkrókur
24. desember: Kertasníkir

Fjárhagsáætlun Grindavíkurbæjar 2015–2018:

Samstaða og jákvæð niðurstaða
Á fundi bæjarstjórnar Grinda-

víkur 25. nóvember s.l. var Fjár-
hagsáætlun Grindavíkurbæjar 

2015 ásamt 3 ára rammaáætlun er tekin 
til síðari umræðu. 

Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs 2015, 
þ. e. A-hluta, fyrir fjármagnsliði, er 
áætluð 8,2 milljónir króna í rekstaraf-
gang. Hinsvegar er áætlaður rekstrar-
afgangur 49,6 milljónir króna að teknu 
tilliti til vaxtatekna af hitaveitusjóði og 
öðrum fjármagnsliðum. Í samanteknum 
reikningsskilum (A+B hluta) er gert ráð 
fyrir rekstrarafgangi að fjárhæð 88,5 
milljónum króna árið 2015. 

Í meðfylgjandi töflu má sjá áætlaða 
rekstrarniðurstöðu áranna 2014-2017. 

Í þús. króna 2015 2016 2017 2018
A-hluti, rekstrarniðurstaða 49.635 

53.307 81.975 124.759
A- og B-hluti, rekstrarniðurstaða 

88.499 96.486 128.694 178.088
Heildareignir í samanteknum reikn-

ingsskilum eru áætlaðar í árslok 2015, 
8.000 milljónir króna. Þar af er áætlað 
að innlán standi í um 1.018 milljónum 
króna. Heildarskuldir og skuldbindingar 
eru áætlaðar 1.398,5 milljónir króna. Þar 
af er lífeyrisskuldbinding um 472 millj-
ónir króna. 

Vaxtaberandi skuldir eru áætlaðar um 
711 milljónir króna í árslok 2015. Þar af 
eru langtímaskuldir við lánastofnanir 
257,9 milljónir króna. Skuldahlutfall 
Grindavíkurbæjar og stofnana sem hlut-
fall af heildartekjum er 58,9%. 

Veltufé frá rekstri í samanteknum 
reikningsskilum árið 2015 er áætlað um 
316 milljónir króna. Fjárfesting í varan-
legum rekstrarfjármunum á árinu 2015 

er áætluð um 405 milljónir króna og af-
borganir langtímalána eru áætlaðar 29,5 
milljónir króna. Fjárfestingar í varan-
legum rekstrarfjármunum á tímabilinu 
2015-2018 eru áætlaðar 1.393,5 millj-
ónir. Veltufé frá rekstri á sama tímabili 
er áætlað 1.403,9 milljónir. 

Til fjármögnunar framkvæmda og 
afborgana af langtímalánum, umfram 
það sem reksturinn stendur undir, á 
þessu 4 ára tímabili, mun þurfa að taka 
112 milljónir króna af bankainnistæðu. 
Handbært fé í árslok 2015 er áætlað 1.018 
milljónir króna. Á tímabilinu 2015-2018 
mun markmið um að handbært fé verði 
aldrei lægra en 1 milljarður nást og í árs-
lok 2018 er handbært fé áætlað 1.033 
milljónir króna. 

Fjárhagsáætlun ársins 2015 er unnin 
út frá markmiðum sem rædd voru á 
1297. fundi bæjarráðs og leysa af hólmi 
þau markmið sem bæjarstjórn setti á 401. 
fundi þann 17. nóvember 2010. Þau eru: 

Árin 2014- 2016. Rekstur A-hluta 
sveitarfélagsins verði í jafnvægi, þ. e. 
skatttekjur og þjónustutekjur standi 
undir rekstri málaflokka og sjóða A-
hluta. Jákvæð rekstrarniðurstaða sam-
stæðu, þ. e. A- og B-hluta. Engar vaxta-

tekjur verði nýttar til rekstrar, eingöngu 
til fjárfestinga eða til að auka við hand-
bært fé Grindavíkurbæjar. Sem þýðir 
þá að afgangur þarf að vera meiri eða 
jafnmikill og vaxtatekjur. 

Bókun
Fulltrúar B- og S- lista fagna því að reynt 
hafi verið að halda í vinnubrögð síðustu 
bæjarstjórnar við vinnslu fjárhagsáætl-
unar, þar sem meðal annars allir bæjar-
fulltrúar taki þátt í gerð áætlunarinnar. 
Vonandi verður þó hægt á nýju ári að 
móta ítarlegri og betri verklagsreglur um 
fjárhagsáætlunargerð líkt og rætt var um 
á síðasta bæjarstjórnarfundi m.a. með 
aukinni aðkomu nefnda bæjarins. 

Fulltrúar B- og S- lista munu sam-
þykkja þá fjárhagsáætlun sem hér er 
lögð fram en ekki ber að líta á það sem 
samþykki fyrir einstaka verkefnum eða 
framkvæmdum sem á eftir að útfæra 
betur í nefndum, bæjarráði og/eða bæj-
arstjórn. 

Fulltrúar B- og S-lista
Fjárhagsáætlun 2015 og rammaáætlun 
2016-2018 fyrir Grindavíkurbæ og stofn-
anir er samþykkt samhljóða.

Vogar: 

Ekkert samkomulag
Á fundi bæjarráðs Voga nýlega var þjónustusamn-
ingur um málefni fólks með fötlun ræddur

Lögð fram bókun stjórnar 
Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum sem gerð var á 

682. fundi þann 11.11.2014 þar sem 
vakin er athygli á að núverandi samn-
ingur um þjónustusvæði í málefnum 
fatlaðs fólks á Suðurnesjum renni út 
um áramótin. Fyrir liggur að ekki er 
samkomulag um að stofna byggða-
samlag með þátttöku allra fimm 
sveitarfélaganna og ekki er vilji til 
að semja við leiðandi sveitarfélag um 

verkefnið. Stjórn S.s. S. vísar því ver-
kefninu til sveitarfélganna og þau leiti 
leiða til að halda utan um það. 

Einnig lagt fram minnisblað bæjar-
stjóra dags. 1.12.2014 um stöðu mála. 
Í minnisblaðinu kemur m.a. fram að 
Félagsþjónusta Sandgerðis, Garðs og 
Voga hyggist sækja um undanþágu 
frá ákvæðum laga varðandi lágmark-
síbúafjölda (8 þúsund íbúar). 

Bæjarstjóra falið að vinna áfram að 
úrvinnslu málsins. 



EÐAL POTTAR & PÖNNUR

TEFAL POTTAR OG PÖNNUR HAFA 
VERIÐ Í SÉRSTÖKU UPPÁHALDI 

HJÁ ÞJÓÐINNI SL. 25 ÁR

Jólagjafir
- fyrir heimilin í landinu

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

99.900 
Verð áður 135.900

uppÞvottavél
F56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát 
með 5 þvottakerfi.

hvÍt 99.900 
Verð áður 129.900

STáL 109.900
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.

105.900 
Verð áður 139.900

Gott jólatilboð fyrir heimilið

Nytjalist í hæsta gæðaflokki -sjón er sögu ríkari

hafnargötu 25 · reykjanesbæ · sími 530 2800 · ormsson.is

OPiÐ viRkA dAgA kL. 10-21 (í NæsTU vikU)
LAUgARdAg 13. dEs. kL. 11-17

sUNNUdAg 14. dEs. 13-17
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Flott verð á fallegum skyrtum
Verslunin Persóna í Keflavík 

hefur verið starfrækt frá 
árinu 1988. Guðmundur 

stendur vaktina í búðinni og sagði 
verslunina hafa verið á fimm stöðum. 
Núna er Persóna á Hafnargötunni. 

Guðmundur sagði að jólaverslunin 
væri að fara í gang. Verslunin býður 
upp á flott merki Micro, skyrtur, 
peysur með öllum tilheyrandi fylgi-
hlutum s.s. slaufum og hnöppum. 
Skyrurnar eru fallegar og vandaðar 

og það vekur athygli hversu gott verð 
er á þeim eða kr. 12.900 og 13.900. 
Einnig sáum við glæsilegar peysur á 
aðeins kr.16.900. 

Í versluninni eru einnig á boðstólum 
kvenföt á sérstöku tilboðsverði, 

Aflafréttir

Nesfisktogarar að mokveiða
Áfram halda togarar Nesfisks að 

mokveiða enn báðir togarnir 
áttu feiknarlega góðan nóv-

ember mánuð, því þeir lönduðu 
samtals tæpum 1300 tonnum. Voru 
þeir að veiðum að mestu á Halanum. 
Sóley Sigurjóns GK átti metmánuð 
enn togarinn landaði 684 tonnum og 
var þorskur af því 579 tonn. Þessum 
afla fékk skipið í 7 túrum og af þessum 
afla var 427 tonnum landað á Ísafirði 
og ekið suður til Garðs til vinnslu. Þess 
má geta að í einum túrunm þá kom 
togarinn með 132 tonn eftir aðeins 3 
daga sem gerir 44 tonn á dag. 

Berglín GK sem er nokkru minni 
togari enn Sóley Sigurjóns GK átti líka 
risamánuð því togarinn komst líka yfir 
600 tonnin og endaði í 608 tonnum í 
7 löndunum. Af þessum afla þá var 
397 tonnum landað á Ísafirði. Berglín 
GK var ekki síður í mokveiði því besti 

túrinn hjá togaranum var 112 tonn 
eftir 3 daga eða 37 tonn á dag. Vörður 
EA var líka að fiska vel og landaði 376 
tonn í 6 löndunum sem landað var í 
Grindavík, Eskifirði og Njarðvík. 

Stóru línubátarnir fiskuðu vel og 
var Páll Jónsson GK hæstur með 556 
tonn í 6 löndunum og tvær landanir 
af þessum voru yfir 100 tonnin. Sturla 
GK var með 536 tonn í 7, og Jóhanna 
Gísladóttir GK 514 tonn í aðeins 4 
löndunum eða 128 tonn í löndun. Mest 
kom Jóhanna Gísladóttir GK með 132 
tonn í einni löndun . Ágúst GK var 
með 489 tonn í 7. 

Oft þegar mikill afli er þá er 
stundum athuglisvert þegar að tvö 
skip eru svo til með sama afla. Enn 
að þrjú skip séu með sama afla er aftur 
á móti mun sjaldgjæfara, enn núna 
voru þrír línubátar með 450 tonn, Sig-
hvatur GK, Fjölnir GK og Kristín GK. 

Og munurinn. 494 kílóá milli Sighvats 
GK og Fjölnis GK og 132 kíló á milli 
Fjölnis GK og Kristínar GK. Tómas 
Þorvaldsson GK 410 tonn í 5. 

Netaveiði var nokkuð góð. Erling 
KE var hæstur með 154 tonn í 7 og var 
uppistaðan í aflanuim ufsi. Grímsnes 
GK fór vestur í þorskveiðina þar og 
gekk ansi vel, því báturinn landaði í 
Bolungarvík 70 tonnum í 5 löndunum 
og mest 20 tonn í einni löndun. Allt 
þetta var þorskur. Yfir heildina þá var 
Grímsnes GK með 134 tonn í 17 og 
varð þriði hæsti netabátur landsins. 
Tjaldanes GK var með 36 tn í 5, Maron 
GK 21 tn í 16, Gunnar Hámundarsson 
GK 19 tonn i 16. 

Dragnótaveiðin var ekkert til þess 
að hrópa húrra fyrir og var Njáll RE 
aflahæstur hérna á Suðurnesjunum 
með 43 tonn í 12 róðrum. Sigurfari GK 
var með 30 tonn í 11 og Siggi Bjarna 

GK 29 tonn í 11. Siggi Bjarna GK er 
núna komin í Njarðvíkurslipp þar sem 
á að fara að lengja hann eins og búið 
er að gera við Benna Sæm GK. 

Af minni bátunum þá má nefna að 
Diddi KE sem er um 6 BT bátur var 
með 28 tonn í 6 róðrum og mest 5,6 
tonn í einni löndun . Gulltoppur GK 
var með 187 tonn í 21, Gísli Súrsson 

GK 164 tonn í 20, Auður Vésteins 
SU 151 tonn í 20 og Óli á Stað GK 
122 tonn í 18. Báturinn hóf veiðar í 
Fasaflóanum og landaði þá í Sand-
gerði færi sig síðan vestur og var þá 
að landa meðal annars í Bolungarvík 
og þar með 14,4 tonn sem var stærsta 
lönduninn hjá bátnum. Guðbjörg GK 
56 tn í 14 og Andey GK 26 tonn í 9. 

Muggur HU var með 87 tonn í 11, 
Daðey GK 77 tonn í 19, Þórkatla GK 
76 tn í 14, Von GK 64 tn í 13, Gottileb 
GK 63 tonn í 11 og Dúddi Gísla GK 61 
tonn í 18. Addi Afi GK átti ansi góðan 
mánuð enn hann var með 75 tonn í 12 
og endaði næst hæstur bátanna að 13 
BT og mest tæp 8 tonn í einni löndun. 
Stella GK var með 53 tonn í 8. Þeir 
báðir voru að landa á Skagaströnd 
ásamt Didda KE og Mugg HU. 

Báðir sæbjúgubátarnir sem voru í 
Keflavík eru farnir og fór Sæfari ÁR 
alla leið til Djúpavogs enn Sandvík-
ingur ÁR til Þorlákshafnar. 

Gísli R. 

Sandgerði: 

Brynjar Már 
tendraði jólaljósin
Eins og venjan er þá voru ljósin á 

jólatré Sandgerðisbæjar tendruð 
þann 3. desember á afmælisdegi 

Sandgerðisbæjar. Í ár fagnar Sandgerð-
isbær 24 ára afmæli. 

Vel var mætt á miðvikudaginn þegar 
Brynjar Már Mörköre, nemandi í 1. HS 
kveikti á ljósunum og vel tekið undir 
þegar talið var niður. Í tilefni viðburðar-
ins gaf foreldrafélag grunnskólans 
gestum heitt súkkulaði og piparkökur. 

Einnig komu í heimsókn Skjóða, 
systir jólasveinanna og jólasveinarnir 
Gluggagægir og Hurðaskellir. Þau 
skemmtu börnum og fullorðnum og 
enduðu svo kvöldið á að gefa öllum 
börnum sælgæti. Hægt er að fylgjast 
með jóladagatali Skjóðu og Hurðaskellis 
á slóðinni: https: //www. facebook.com/
jolasveinar.is

Við viljum þakka nemendaráði 
grunnskólans, foreldrafélagi grunn-
skólans, Kvenfélaginu Hvöt og Björg-
unarsveitinni Sigurvon fyrir aðstoðina 
við undirbúning og framkvæmd. 

Fyrir hönd allra sem tóku þátt í 
undirbúningi þessa viðburðar viljum 
við þakka gestum fyrir komuna. 
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Jórunn formaður Öldungaráðs
Laugardaginn 29. nóvember s.l. 

var Öldungaráð Suðurnesja 
formlega stofnað á Nesvöllum. 

Jórunn Guðmundsdóttir, Sandgerði, 
var kosinn formaður Öldungaráð. Við 
það tækifæri flutti Jórunn eftirfarandi 
ávarp. 

Ég vil þakka það traust sem mér 
er sýnt með að kjósa mig formann 
Öldungaráðs Suðurnesja. Framundan 
er mikil og áhugaverð vinna og mun 
ég leggja áherslu á að virkja alla þá full-
trúa, sem kosnir hafa verið til starfa í 
ráðinu. 

Ein af megin forsendum þess að við 
töldum tímabært að vinna að stofnun 
Öldungaráðs Suðurnesja er sú stað-
reynd að eldri borgurum mun fjölga 
ört næstu árin samkvæmt könnunum 
sem gerðar hafa verið, en þær sýna að 
fjölgunin er 50% milli áranna 2013 og 
2025. Við getum gefið okkur að hér 
á Suðurnesjum verði fjölgunin álíka 
í % talið. 

Fjölgun eldri borgara kallar á nýjar 
og framsæknar hugmyndir í öldrunar-
þjónustu, nýja framtíðarsýn sem gæti 
meðal annars verið í formi forvarna. 
Með því að huga vel að andlegri og 
líkamlegri heilsu, erum við að efla eigin 
lífsgæði og um leið getum við sparað 
og nýtt á annan hátt þá peninga sem 
annars færu í heilbrigðisþjónustu og 
lyfjakaup. 

Öldungaráð Suðurnesja á að 
vinna að samþættingu á þjónustu á 
Suðurnesjum, vera ráðgefandi og leggja 
áherslu á, að nýta sem best fjármagn 
og mannauð. Við eigum að horfa til 
þess sem vel er gert í hverju bæjarfé-

lagi, stofnunum og félagasamtökum 
sem vinna að málefnum eldri borgara, 
miðla því milli bæjarfélaga og vera ráð-
gefandi um það sem betur má gera. 

Styrkur Öldungaráðs Suðurnesja 
verður tengingin inn í hvert bæjarfélag, 
þar sem fulltrúar eru frá hverri bæjar-
stjórn, fulltrúar Félags eldri borgara frá 
hverju bæjarfélagi og félagsmálastjórar 
bæjarfélaganna. 

Þessi tenging gerir okkur betur í 
stakk búin til að vinna jafnt í hverju 
bæjarfélagi og fyrir heildina, vera 
ráðgefandi m.a. um þjónustu og upp-
byggingu á hjúkrunar- og dvalarheim-
ilum. 

Öldungaráð verður framvörður og 
málsvari eldri borgara, við hvert og eitt 
okkar mikilvægur hlekkur í því að bæta 
eigið líf og samborgara okkar. 

Við þurfum að vera óhrædd við að 
koma skoðunum okkar á framfæri á 
jákvæðan hátt, koma með tillögur, 
finna lausnir. 

Hlutverk ráðsins er að tengja saman 
alla þá sem koma að málefnum eldri 
borgara, fá heildarsýn á stöðuna eins 
og hún er í dag og geta þaðan unnið 
að einni framtíðarsýn, að vita hvert við 
stefnum auðveldar okkur að ná mark-
miðum okkar. 

Ég vil biðja nýkjörna stjórn ráðsins 
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en samkvæmt Samþykktum okkar 
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okkur verkum og ræða næsta skref í 
starfi Öldungaráðs Suðurnesja. 

Framundar er annasamur mánuður 
hjá flestum og því hefur undirbúnings-
nefndin talið rétt að funda ekki í des-

ember. Við höfum náð okkar markmiði 
með formlegri stofnun Öldungaráðs 
Suðurnesja og því ber að fagna. 

Fyrsti formlegur fundur ráðsins 
verður í byrjun árs 2015 og þar unnar 
og settar reglur um starfshætti, verk-
efni og verkaskiptingu ráðs og stjórnar. 
Komnar eru tillögur um verkefni, sem 
verða rædd á fyrsta fundi ráðsins og 
mun á þeim fundi án efa koma fram 
margar góðar hugmyndir sem vert 
verður að vinna að, okkur öllum til 
heilla. 

Um leið og ég óska ykkur ljúfra 
stunda á aðventu og jólum, með fjöl-
skyldu og vinum, er ósk um farsæld og 
gleði í starfi á komandi ári. Ég lík máli 
mínu með tveimur vísum úr kvæðinu 
Aðventa eftir Hákon Aðalsteinsson: 

Brátt nálgast sú helgasta hátíð í bæ
með heilögu ljósunum björtum, 
andi guðs leggst yfir lönd og sæ
og leitar að friði í hjörtum. 
Vökvaðu kærleikans viðkvæmu rós
þá veitist þér andlegur styrkur, 
kveiktu svo örlítið aðventuljós
þá eyðist þitt skammdegismyrkur. 

Ekki verðlaun fyrir námsárangur
Á fundi Fræðsluráðs Reykjanes-

bæjar nýlega kynnti fræðslu-
stjóri niðurstöður á Samræmdum 
könnunarprófum. 

Niðurstöður góðar á yngsta stigi 
og miðstigi, greina þarf betur niður-
stöður í 10. bekk. Fræðsluráð áréttar 
mikilvægi þess að áhersla sé lögð á læsi 

og stærðfræði á unglingastigi. For-
maður greindi frá því að ekki verði 
afhent verðlaun fyrir námsárangur 
í Víkingaheimum. Hér er breytt um 
stefnu frá því sem var hjá meirihluta 
Sjálfstæðismanna. þá voru árlega 
veittar viðurkenningar fyrir góðan 
námsárangur í grunnskólum bæjarins.



Drive flísasög 600W

9.290 

Arges HKV-100GS15 1000W, 15 lítrar

24.900

N e y t e n d u r  a t h u g i ð !  M ú r b ú ð i n  s e l u r  a l l a r  v ö r u r  s í n a r  á  l á g m a r k s v e r ð i  f y r i r  a l l a ,  a l l t a f .  G e r i ð  v e r ð -  o g  g æ ð a s a m a n b u r ð !

Sími 412 2500  -  sala@murbudin.is  -  www.murbudin.is

Reykjavík Kletthálsi 7 Opið virka daga kl. 8 -18, laug. 10 -16

Reykjanesbær Fuglavík 18 Opið virka daga kl. 8 -18

Bráðum koma blessuð jólin!

TES Pappír 2 metrar

125

Jólatré 120 cm

750

Jólakúlur 7 cm 
12 stk.

395
Jólakúlur 7 cm 6 stk.

195
Margir litir

Jólakúlur 10 cm 6 stk.

290
Margir litir

3 metra raf-
magnssnúra

1.090

2 metra raf-
magnssnúra

790 Fjöltengi 
3 innstungur

625

Innisería 50 ljósa

1.495
LED INNI netljós 2x2 m 
rauð gardína

990
Helios 20 ljósa innisería

839

Djús/ávaxtablandari með  
glerkönnu, mylur ís, 400w 1,3l. 

3.990

AB693 150W pússvél 
93x185mm

5.890
Slípirokkur HDD432 
800W 125mm DIY

4.890

LED Þríhyrningsljós  

990

Rafhlöðuborvél 
/skrúfvél HDD 3213 
18V DIY

8.990

ALB10DAS 10,8V 
Li-Ion Bor/skrúfvél 
1,4Ah 30Nm 

11.990

DASH PRO höggborvél  
stiglaus hraði  
2 rafhlöður 18V 1,5Ah 
                                       

14.990

1400W, 360 lítr./
klst.
Þolir 50°C heitt 
vatn
5 metra barki, 
sápubox

  Black&Decker  
  háþrýstidæla max   
  bar 110  

14.990

Drive 12V Li Ion 
rafhlöðuborvél

5.990 Flex ljósahundur með 
hleðslurafhlöðu 

3.995

• 160 bar Max
• 8,5 lítrar/mín.
• 2500W
• Pallabursti
• 8 metra slanga
• Turbo stútur
• Þvottabursti

Lavor háþrýstidæla 
STM 160

Jólagjöfin í ár!

28.990

Hraðastilltur slípi-  
& bónrokkur 1100W 

7.990

Límbyssa í tösku 

1.590

ZB2105 LED ljós með 
hleðslustöð

4.490
Drive toppasett 17 stk 1/4” 
    990

Tactix plastbox, verð frá

349Proma Topp lyklasett 
3/8” 10 toppar

2.490

Tactix bita/topp-
lyklasett 55 stk.

3.790
Proma topplyklasett 1/2” 32 stk.

  4.390

Kökubox 3 stk.

999

10 metra raf-
magnssnúra

2.590

RYC-NSB-200C   
Rafmagnshitablásari 2Kw

2.190 

SHA-2625 
Vinnuljóskastari 
Rone 28W m. 
innst. blár

6.990

Truper topplyklasett 

3.990

NOVA 18V rafhlöðuborvél, 2 hraðar

4.990

LED Bílavasaljós  

1.290

Drive hornalaser 90 gráður

12.450

Drive Fjölnotatæki 300W 

7.990

Lokað slönguhjól 20m 1/2” 

9.900

Drive útdraganlegt 
rafmagnskefli 
15 metra

12.990

 
Cyclon ryksuga Model-LD801
• 2200W
• 3 lítrar
• Sogkraftur > 19KPA
• raf snúra 4,8 metrar

9.890

TILVALIÐ í bílskúrinn!

Jólatré 150 cm

1.250

Pakkatrilla f/60 kg

5.890

Tactix tvískipt verkfæarataska 57 cm 

3.990

Made by Lavor
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Allir á mynd Það var skemmtilegt verkefni, sem nemendur í Myllubakkaskóla unnu á dögunum.  
Allir nemendur skólans settu útprentaða mynd af sér á spjald þannig að til varð ein stór mynd. 

Ási og Sigga buðu í Aðventukaffi
Ásmundur þingmaður og Sig-

ríður kona hans hafa tekið upp 
þann góða sið að bjóða eldri borg-
urum í Aðventukaffi á heimili sitt í 
Garðinum. Glatt var á hjalla í Að-
ventukaffinu fyrsta í aðventu sunnu-
daginn 30. nóvember s.l. 

Margir hafa tekið eftir því hvað 
Ásmundur þingmaður gerir sér far 
um að vera í góðu sambandi við íbúa 
og fyrirtæki í Suðurkjördæmi. Þetta á 

ekki bara við um Suðurnesin heldur 
kjördæmið allt. Fólk á Suðurlandi 
hefur ekkert síður orð á þessu heldur 
en Suðurnesjafólk. 

Það er gott þegar stjórnmálamenn 
gera sér grein fyrir að þeir eru í vinnu 
hjá fólkinu í landinu og hlusta á vilja 
og þarfir þess. Þetta á við hvort sem 
við erum að tala um þingmenn eða 
sveitarstjórnarfólk.

Gaman á Örkinni
Hópur eldri borgara brá 

undir sig betri fætinum s.l. 
fimmtudag og skundaði til 

Hveragerðis. Tilefnið var að mæta 

á jólahlaðborð á Hótel Örk. Þar var 
hið glæsilegasta borð hlaðið miklum 
kræsingum. Hér má sjá nokkra hressa 
gesti. 



11.  Desember 2014 11

Fersk falleg blóm 
og vönduð vinnubrögð
Blómastofan að Hafnargötu 54 í 

Keflavík opnaði 22. febrúar s.l. 
Reykjanes leit við einn daginn. 

Blómastofan býður upp á gott úrval af 
blómum, skreytingum og gjafavörum. 
Magdalena og Gunnhildur Ása voru á 
fullu þegar Reykjanes hitti þær. Jóla-
vertíðin að komast í gang. Þær sögðust 
hafa opið frá kl.10: 00 til 18: 30 til 18. 
desember. Eftir það er opið til kl.22: 
00 öll kvöld. Á Þorkláksmessu er svo 
opið til kl 23: 00. 

Blómastofan leggur mikla áherslu 
á að vera með fersk og falleg blóm. 
Við leggjum einnig mikla áherslu 
á vönduð vinnubrögð. Við erum 
fagmenn, Magdalena er lærð í 
blómaskreytingum og ég er garð-
plöntuframleiðandi segir Gunnhildur 
Ása. 

Eins og margir þekkja af góðu þá er 
Glitbrá í Sandgerði með blómaræktun. 
Ég spurði hvernig ástandið hefði verið 
þar eftir ofsaveðrið á dögunum. Gunn-
hildur Ása sagði mikið hafa gengið á 

og m.a. 14 rúður brotnað. Það væri 
því nóg að gera við að laga. 

Við fáum blómin frá Grænum 
markaði og mest er af íslenskum 
blómum. Þegar þarf er einnig flutt 

inn og sumt ræktum við sjálf. 
Já, það var orðið jólalegt í búðinni 

hjá þeim og allt tilbúið til að taka á 
móti viðskiptavinunum. 

Fallegar vetrarmyndir
Margir pirrast á snjónum 

enda oft ekkert skemmti-
legt að þurfa að aka um 

í slíku veðri með tilheyrandi hálku. 

Börnin kunna að meta snjóinn til leikja 
og ekki er nú hægt að segja annað en 
trén njóta sín vel þegar snjórinn hefur 
fallið á þau. 

Jólin til þín!
Jólin og gleðin

Jólin eru gleðitími fyrir flesta. Há-
tið ljóss og friðar sem farin er að 
teygja sig í báðar áttir frá sjálfum 

aðfangadegi. Þeir skipulögðustu eru 
jafnvel búnir að undirbúa næstum allt 
við upphaf aðventu og njóta hennar svo 
til að drekka í sig þá andlegu næringu 
sem í boði er flesta daga víðs vegar. 
Margir upplifa jólagleðina í gegnum 
börnin sín eða annarra í fjölskyldunni. 
Einlæg gleði og eftirvænting, hátíð-
leiki og heilagleiki. Margir eiga fagrar 
og hlýjar minningar um sín æskujól 
og reyna jafnvel að endurlifa þau 
með einum eða öðrum hætti. Þegar 
nýjar fjölskyldur verða til þarf oft að 
skapa nýjar hefðir sem stundum eru 
undir áhrifum frá heimili foreldranna, 
stundum ólíkar hefðir sem flétta þarf 
saman eða skapa frá grunni. Jafnvel þó 
stress fylgi stundum jólaundirbúningi 
þá er það nú sem betur fer oftast gleðin 
sem verður ofaná. En hvað er það sem 
gefur gleðina? Margir gleðjast yfir 
gjöfum sem þeir fá og gefa en mesta 
gleðin er oftast fólgin í því að vera með 
þeim sem manni þykir vænst um. Allir 
vilja gera sér dagamun um jólin, gera 
vel við sig í mat, hafa allt hreint og fínt. 

Sumum reynist það auðvelt en öðrum 
erfitt. Það er samt alltaf mikilvægast að 
spenna bogann ekki of hátt, gera ekki 
óraunhæfar væntingar því þá er miklu 
meiri hætta á vonbrigðum. Reyna að 
sníða sér stakk eftir vexti og horfa til 
þess sem eru hin raunverulegu gæði. 
Þau gæði hafa ekki neinn verðmiða. 

Jólin og sorgin
Því miður eru sumir sem eiga e.t.v. 
engan til að gleðjast með. Ástvina-
missir, skilnaðir, sambandsslit, bú-
ferlaflutningur og fleira getur reynst 
mörgum sérlega erfitt í kringum jól. 
Eitthvað sem var í föstum skorðum 
er það ekki lengur. Það tekur tíma 
að læra að lifa við breyttar aðstæður 
einkum eftir ástvinamissi. Tómleikinn 
verður jafnvel hrópandi einmitt þegar 
jólahátíðin gengur í garð. Þess vegna er 
líka mikilvægt að undirbúa sig andlega 
þegar aðstæður eru þannig. Við neyðu-
mst e.t.v. til að sætta okkur við það að 
hlutirnir verði ekki eins og í fyrra. Þá 
getur verið gott að leyfa sér að hugsa út 
fyrir rammann. Þó einhver ákveðinn 
háttur hafi verið góður þá er ekki þar 
með sagt að einhver annar háttur sé 

slæmur. E.t.v. eyðir þú jólunum á öðru 
heimili en síðast og það getur bara 
verið hið besta mál þó um breytingu 
sé að ræða. Jólin koma hvar sem við 
erum stödd. Þannig getum við tekið 
á móti jólunum hvar sem við erum 
stödd í lífinu. Verkefni syrgjandans er 
að læra að lifa við breyttar aðstæður og 
það getur sannarlega tekið sinn tíma 
og reynt á. 

Jólin og vonin
En hvað færa jólin með sér? Hvert 
er innihald þeirra fyrir þér? Kristin 
trú minnir okkur á gjöfina stærstu. 
Frelsarann sem kom í heiminn, gekk 
um og gerði gott, endurnýjaði samband 

manns og Guðs, gaf okkur fyrirheit um 
samfylgd og endurnýjun lífsins. Gaf 
okkur von um að vonlausar aðtæður 
geta líka breyst. Gaf okkur hvatningu 
um að gefast ekki upp þó á móti blási. 
Á aðventu og um jól er svo dýrmætt að 
gefa trúnni sérstakan gaum. Sækja þá 
viðburði og samkomur sem næra trúna 
og snerta við hjörtum okkar, leggja sér-
staka rækt við sitt persónulega bænalíf 
og uppskera þannig meiri dýpt í trúnni. 
Samband okkar við Guð dýpkar í réttu 
hlutfalli við ræktun þess. Það á reyndar 
við um öll okkar sambönd, við maka 
okkar, börnin okkar, foreldra og vini. 
Samband dýpkar þegar að því er hlúð. 

Það veitir til að mynda mörgum mikla 
gleði að fá jólakveðju í formi jólakorts 
eða skilaboða á fésbókinni. Finna að 
það eru ýmsir sem hugsa hlýlega til 
manns á þessum árstíma. 

Jólin eru gjöf en ekki kvöð. Jólin eru 
ætluð okkur öllum óháð jólaljósum og 
skreytingum á heimili okkar. Tökum 
fagnandi á móti jólunum. Leggjum 
okkar að mörkum til að aðrir eigi 
gleðileg jól því það færir okkur sjálfum 
einnig gleðileg jól. 

Guð gefi þér og þínum gleðileg jól 
og farsæld á nýju ári. 

Sigurður Grétar Sigurðson, sóknar-
prestur í Útskálaprestakalli

sigurður Grétar sigurðsson

Tíu ára börn og eldri greiði í sund
Bæjarstjórn Reykjanesbæ hefur nú 

ákveðið breytingu á fyrri tllögu. 
Í stað þess að innheimta barnagjald í 
sund af öllum grunnskólanemendum, 
eins og gert var ráð fyrir í fyrri til-

lögu, er nú gert ráð fyrir að gjaldtaka 
hefjist við 10 ára aldur eða frá sama 
tíma og börnum er heimilt að sækja 
sundlaugar án þess að vera í fylgd með 
fullorðnum. 



Gjafakortin fást í 
verslunum Hagkaupa. 

Símabúðinni í Firði 
og Ga�araleikhúsinu

Gjafakort á frábærar leiksýningar 
eru góðar jólagja�r  

Gleðilega hátíð

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

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!

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

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

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 
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Enn eiga aldraðir og  
öryrkjar að herða sultarólina
Í nýjustu breytingartillögum 

meirihluta fjárlaganefndar gefur 
að líta alls konar aukningu fram-

laga til hinna ýmsu málaflokka. Því 
ber að fagna og margir eru vel að því 
komnir og sér í lagi Landsspítalinn 
sem fær aukna fjárveitingu. Þetta 
mun vera gert vegna þess að tekjur 
næsta árs verði meiri en áætlað var 
í fyrstu gerð fjárlaga fyrir árið 2015. 
Nú lítur þetta allt sem sagt betur út í 
fjárlagagerðinni. Þegar okkur í Land-
sambandi eldri borgara voru kynntar 
fjárlagatillögurnar í haust var gert ráð 
fyrir 3,5% hækkun á lífeyri almanna-
trygginga. Við minntum á það að 
á þessu ári hefðum við fengið 3,6% 
hækkun á meðan launahækkanir á 
þessu ári væru umtalsvert meiri. Við 
ættum því inni leiðréttingu. Í kjara-
samningum aðila vinnumarkaðarins í 
desember 2013 var samið um hækkun 
launa um 2,8%, en þó hækkuð lægstu 
laun um kr 9.750. - Þannig var hækkun 
þar í raun 5,6% en ekki 2,8% eins og 
haldið er fram í umræðunni. Að ekki 
sé nú talað um einstaka hópa sem hafa 
fengið mun meiri hækkanir í nýgerðum 
kjarasamningum. Nú er þess getið í 
greinargerð með breytingartillögum 
meirihluta fjárlaganefndar að í raun 
hafi hækkun bóta almannatrygginga 
2014 verið meiri en kjarasamningar 
ársins. Samt sé ekki áætlað að leið-
rétta það! Þvílík góðsemi! Síðan kemur 
rúsinan í pylsuendann: Vegna þess að 

verðlagshorfur næsta árs gera ráð 
fyrir lækkandi verðbólgu þá er hægt 
að lækka bætur almannatrygginga frá 
því sem áætlað var. Þær verða því ekki 
hækkaðar um 3,5% eins og fyrst var 
áætlað, heldur um 3%. 

Allt er þetta vegna þess að nú eru svo 
góðar horfur í verðlagsmálum á næsta 
ári. Ætli það sé alveg gleymt að fram-
lag sjúkratrygginga til ýmissa hjálpar-
tækja eins og öryggishnapps lækkaði 
þannig að hækkun notenda varð 89%. 
Kostnaður notenda í heilbrigðiskerfinu 
hækkaði á þessu ári, t.d. komugjöld 
um 20%. Niðurgreiðsla vegna heyrnar-
tækja og tannviðgerða aldraðra hefur 
ekkert hækkað síðan 2006. Maturinn 
er að hækka vegna hækkunar virðis-
aukaskatts og aldraðir fá engar mót-
vægisaðgerðir vegna þeirrar hækkunar. 

Við höfum lagt til að færa lyf úr hærra 
þrepi virðisaukaskatts í það lægra sem 
væri þá sæmileg mótvægisaðgerð fyrir 
þá sem nota mest af lyfjum, en lyfja-
notkun eykst yfirleitt með aldri. Ekki 
var orðið við því samkvæmt þeim 
tillögum sem fyrir liggja. Meðan stór 
hópur aldraðra og öryrkja nær ekki 
endum saman um hver mánaðamót, 
er það forkastanlegt að leggja slíka til-
lögu fram eins og að draga úr þeirri 
lágmarkshækkun sem átti að koma á 
næsta ári til lífeyrisþega. Þegar betur 
árar en gert var ráð fyrir þá ættu þessir 
hópar að njóta þess með einhverri 
hækkun, en ekki lækkun. Ég skora á 
þingmenn að draga þessa breytingu til 
baka fyrir 3ju umræðu fjárlaga. 

Jóna Valgerður Kristjánsdótir, for-
maður Landssambands eldri borgara. 

Fjárlagnefnd leggur til að hætt 
verði við að hækka örorkulífeyri
Eftir aðra umræðu Alþingis á 

frumvarpi til fjárlaga 2015, hefur 
tillaga að hækkun prósentu al-

mannatrygginga verið breytt úr 3,5% í 
3%. Því til stuðnings er vitnað til nýrrar 
þjóðhagsspár í nóvember sem gerir ráð 
fyrir minni verðlagshækkunum. 

Á góðærisárunum, dróg í sundur 
milli lífeyrisþega og almenns laun-
þega. Lífeyrisþegar fengu skell þegar 
með nokkurra daga fyrirvara var gerð 
bráðabirgðagjörningur til að takmarka 
lögbundnar hækkanir. Þá þótti ráð að 
greiða lífeyrisþegum ekki samkvæmt 
neysluvísitölu, sú kjaragliðnun hefur 
aldrei verið leiðrétt. Nú skal hinsvegar 
fylgja þeirri neysluvísitölu svo tryggt 
verði að lífeyrisþegar njóti ekki ávinn-
ings. 

Í viðauka alþjóðasamnings um efna-
hagsleg, félagsleg og menningarleg 
réttindi sem Alþingi hefur fullgilt segir 
meðal annars í 11. grein „Ríki þau sem 
aðild eiga að samningi þessum viður-
kenna rétt sérhvers mann til viðunandi 
lífsafkomu fyrir hann sjálfan og fjöl-
skyldu hans, þar á meðal viðunandi 

fæðis, klæða og húsnæðis og sífellt 
batnandi lífsskilyrða“. 

Í neysluviðmiði velferðarráðuneyt-
isins og í rannsóknum hefur verið sýnt 
fram á að enginn kemst af með um 
187.000 krónur í ráðstöfunartekjur á 
mánuði til langs tíma. 

Frá byrjun árs 2008 til byrjun árs 
2013 höfðu lágmarkslaun hækkað um 
54,3 % en örorkulífeyrir einhleyp-
ings um 29%. Í ár hefur launavísitala 
hækkað um 6,6% en bætur örorkulíf-
eyrisþega 3,6% . 

Ljóst er að upplegg fjárlaganefndar 
er ekki ætlað til að lífeyrisþegar njóti 
efnahagsbata og mannsæmandi lífs-
skilyrða. 

Frá 2009-2014 hefur hlutur lífeyr-
isþega í greiðslu heilbrigðisþjónustu 
hækkað um 75% til greiðslu fyrir 
rannsóknir og 50% fyrir komu á slysa-/
bráðadeild. Greiðsluþátttaka í lyfja-
kostnaði hefur verið aukinn og fleira 
mætti telja til. 

Það er alvarlegt fyrir samfélagið að 
hér búi fólk sem ekki á húsaskjól, á 
ekki fyrir mat út mánuðinn og geti ekki 

leitað sér lækninga eða staðið undir 
lyfjakostnaði. Þessir þættir munu verða 
ríkissjóði mun kostnaðarsamari en 
hækkun lífeyris. Krónunum er kastað 
en eyrinn er geymdur. Hvernig samfé-
lagi skilar það? 

Það er kaldhæðnislegt að þriðja um-
ræða um málið fari fram á morgun 3. 
desember á alþjóðadegi fatlaðs fólks. 
ÖBÍ vonar að Á Alþingi fari fram 
málefnalegar umræður á morgun og 
komist verð að þeirri niðurstöðu að 
betra sé að búa í samfélag fyrir alla. 

Svar Vigdísar Hauksdóttur, for-
manns fjárlaganefndar Alþingis
Af gefnu tilefni - ekki er verið að skerða 
réttindi bótaþega. Engin stjórnvalds-
ákvörðun liggur að baki - hvorki hjá 
ríkisstjórn né fjárlaganefnd. Ný þjóð-
hagsspá Hagstofu Íslands endurmat 
vísitölu neysluverðs til lækkunar vegna 
lágrar verðbólgu - Hagstofan spáir 2,7% 
verðbólgu á árinu 2015 í stað 3,4% og 
að verðbólgan á árinu 2014 verði 2,2% 
í stað 2,5% 

Öðrum spurningum visa ég á félags-
málaráðuneytið 

Hætta líklega störfum
Fræðsluráð fjallaði nýlega 

um málefni Tónlistaskóla 
Reykjanesbæjar. Haraldur 

Árni, skólastjóri, ræddi væntanlega 

hagræðingu í rekstri tónlistarskólans 
og lýsti áhyggjum sínum af því að 
þær gætu haft skaðleg áhrif á starfs-
semi skólans. Haraldur telur líklegt 

að stór hluti þeirra kennara sem hafa 
hingað til fengið greitt fyrir akstur til 
og frá Reykjanesbæ en fá ekki lengur 
miðað við fyrirhugaðar aðgerðir hætti 
störfum. Lagt til að greining fari fram 
á tónlistarskólanum. 



Gleðileg jól 
og farsælt  
komandi nýtt ár.

Sveitarfélagið Garður

Sveitarfélagið Vogar

SANDGERÐISBÆR

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sandgerðishöfn

Ögurvík býður sjómönnum, 
starfsmönnum sínum, sem og 

öllum landsmönnum, 

gleðilegt ár.



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
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Endurskinsmerki nauðsynleg
Reykjanes var beðið um að vekja 

athygli á hversu mikla hættu 
það skapar nú í svartasta 

skammdeginu að börn, unglingar og 
fullorðnir séu gangandi í umferðinni 
án þess að nota endurskinsmerki. Það 
getur reynst erfitt í myrvi og slæmu 
skyggni fyrir ökumenn að sjá allt í 
einu dökkklædda vegfarendur. Við 
tökum undir það að hvetja alla sem 
eru á ferðinni að fá sér endurskins-
merki. 

Samanburður á kostnaði 
við rekstur sveitarfélaga
- athugasemd vegna fréttar í Reykjanesi

Árlega gefur Samband ís-
lenskra sveitarfélaga út 
árbók sveitarfélaga og er 

þar að finna upplýsingar um fjár-
hagslegt umhverfi sveitarfélaganna 
í heild sinni, afkomu og rekstur auk 
sundurliðunar og samanburðar á 
rekstrarkostnaði helstu útgjaldaliða 
allra sveitarfélaga í landinu. Upplýs-
ingarnar sem fram koma í árbókinni 
eru gagnlegar og gefa möguleika á að 
fara yfir samanburð rekstrarkostnaðar 
og skoða stöðu hvers sveitarfélags í 
samanburði við önnur sambærileg 
sveitarfélög. Samanburðurinn gefur 
ákveðnar vísbendingar en varlega 
verður að fara í að alhæfa út frá sam-
anburðinum því forsendurnar eru 
ekki alltaf þær sömu eða sambæri-
legar. Sveitarfélögin eru misjöfn, íbúa-
samsetning mismunandi, þjónustan 
sem veitt er getur verið mismunandi. 

Í síðasta tölublaði Reykjaness 
13. nóvember sl. voru birtar tölur 
úr rekstri sveitarfélaganna hér á 
Suðurnesjum og þær bornar saman 
miðað við kostnað á hvern íbúa í 
sveitarfélögunum. 

Í fyrsta lagi er gerður samanburður 
á rekstarkostnaði sveitarfélaganna á 
hvern íbúa. Kom þar fram að rekstur-
inn kostaði mest í Sandgerði. Þegar 
að er gáð kemur í ljós að mistök áttu 
sér stað við útreikninginn á kostnaði 
á íbúa í Sandgerði. Reiknað var út frá 
tekjum í stað gjalda. 

Í öðru lagi sér Sandgerðisbær um 
rekstur sameinlegrar félagsþjón-
ustu Sandgerðis, Garðs og Voga. 
Heildarkostnaður við rekstur sam-
eiginlegrar félagsþjónustu er inni í 

gjaldatölunum. Rétt er að taka út hlut 
Garðs og Voga í kostnaðinum áður en 
samanburður er gerður. 

Í þriðja lagi eru afskriftir mjög mis-
munandi miklar hjá sveitarfélögunum 
og er því rétt, til að sjá sambærilegri 
rekstrarkostnað á hvern íbúa, að hafa 
þær ekki inni í gjöldunum. 

Þegar framantaldar leiðréttingar 
hafa verið gerðar er kostnaður á hvern 
íbúa á Suðurnesjum eftir sveitarfé-
lögum eftirfarandi: 
•	 Vogar		 646	þúsund	kr.	
•	 Sandgerði		 634	þúsund	kr.	
•	 Garður			 621	þúsund	kr.	
•	 Reykjanesbær		 613	þúsund	kr.	
•	 Grindavík		 611	þúsund	kr.	

Eins og sjá má er rekstrarkostn-
aður á hvern íbúa í sveitarfélögunum 
á Suðurnesjum að frádregnum af-
skriftum á bilinu 611 til 646 þúsund 
kr. 

Sigrún Árnadóttir, bæjarstjóri í 
Sandgerði. 

Sandgerðisfréttir: 

Framkvæmdir við fráveitu
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn 

að framkvæmdir verði hafnar við 2. 
áfanga fráveitu við Sjávarbraut. 

Fyrir fundinum liggur greinargerð 
sviðsstjóra umhverfis-, skipulags- og 
byggingarsviðs um málið. 

Bæjarstjórn  
Sandgerðis fagnar
Tillaga bæjarráðs um skipan Fríðu Stef-
ánsdóttur og Magnúsar Magnússonar 
sem aðalmanna fyrir hönd Sandgerð-
isbæjar í Öldungaráð Suðurnesja og 
Hólmfríðar Skarphéðinsdóttur sem 
varamanns er samþykkt samhljóða. 

Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar fagnar 
stofnun Öldungaráðs Suðurnesja og 
óskar því velfarnaðar í störfum sínum. 

Eitt stærsta samfélagsverkefnið sem 
framundan er á Suðurnesjum er að 
byggja enn frekar undir þjónustu við 
aldraða þannig að þessi aldurshópur í 
nútíð og framtíð geti búið við þá þjón-
ustu sem viðunandi er. 

Minnisvarði á Miðnesheiði. 
Bæjarstjórn samþykkir að sett verði upp 
varða til minningar um þá sem látið hafa 
lífið á Miðnesheiðinni þar sem áður 
stóðu Grímsvörður í samræmi við erindi 
Guðmundar Sigurbergssonar og um-
fjöllun atvinnu-, ferða og menningarráðs. 

Samþykki bæjarstjórnar er þó með 
fyrirvara um jákvæða umfjöllun hús-
næðis-, skipulags- og byggingaráðs um 
verkefnið. 

Tvöfalt prjón– 
flott báðum megin 
Bók eftir Guðrúnu Maríu Guðmundsdóttur  
er komin út hjá Sölku. 

Glæsileg bók fyrir alla prjónara 
og sú fyrsta sinnar tegundar 
á Íslandi. Tvöfalt prjón er 

þekkt víða um heim en hefur lítið 
verið kynnt hér á landi. Hvert stykki er 
prjónað með tveimur hliðum á sama 
tíma og því hægt að snúa flíkinni á 
báða vegu – tvær flíkur í einni!

Með þessari tækni er hægt að 
prjóna nánast hvað sem er; peysur, 

sokka, vettlinga, trefla, húfur, hólka, 
sjöl, teppi og svo framvegis. Hér má 
finna 40 fjölbreyttar uppskriftir, auk 
ítarlegs leiðbeiningakafla um þessa 
sérstöku prjónaaðferð. Höfundur 
vinnur með gömul íslensk munstur 
í bland við færeysk munstur og út-
koman er glæsileg. 

Guðrún María Guðmundsdóttir 
hefur haldið fjölda prjónanámskeiða 

á undanförnum árum og meðal annars 
kennt tvöfalt prjón. Sjá nánar: http: //
handverkskunst.is/. 

Sálfræðingar 
segja upp
Mannabreytingar á Fræðslu-

skrifstofu Allir sálfræðingar 
Reykjanesbæjar hafa sagt upp. Ráðið 
lýsir yfir áhyggjum yfir ástandinu og 
þykir mikilvægt að gerðar verði við-
eigandi ráðstafanir. 

Vogar: 

Tillögur D lista felldar
Á fundi bæjarráðs Voga í byrjun 

desember lagði fulltrúi D-
lista til að niðurgreiðslur til 

almenningssamgangna verði 1,7 m. 
kr. á árinu 2015. Tillagan er felld með 
tveimur atkvæðum gegn einu. 

Fulltrúi D-lista leggur til að vatns-
skattur verði 0,12% í stað 0,15% eins og 
lagt er til í áætluninni. Tillagan er felld 
með tveimur atkvæðum gegn einu. 

Áætluninni vísað til síðari umræðu 
í bæjarstjórn þann 17.12.2014.



DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

DUTCHI
MOTORS

Erum með allar stærðir
og gerðir af

rafmótorum

Segull er alhliða þjónustufyrirtæki í rafiðnaði, til lands og sjávar, sem annast
nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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Það er árleg hefð í sögu  
Ráarinnar að vera með  

skötuhlaðborð í hádeginu á  
Þorláksmessu og verður engin 
undantekning á því þetta árið

Verð per mann 3.900,-
Og verður það frá hádegi og

komum við til með að selja skötu,eins
lengi og birgðir endast á þorláksmessu

Með jólakveðju, starfsfólkið á Ránni
Velkomin

Borðapantanir á Ránni í síma, 421-4601 og 893-2082 

Skötuhlaðborð 
á Ránni

23. desember
Hinir frábæru Davíð og Stefán (Dúett) sjá um að allir 

skemmti sér konunglega, ásamt hinum frábæra Ásgeiri 

Páli sem að mun halda uppi stuði fram á rauða nótt.

Mark Kr. Brink og hans fólk sjá um að kítla bragðlaukana 

Við bjóðum uppá glæsilegt Jólahlaðborð, sem að 
svignar undan kræsingum úr eldhúsi okkar

Topp þjónusta þar sem við bjóðum þér að sækja hópinn,

bóka gistingu og annað sem hugurinn girnist.

Hafðu samband í síma421 4601 | 852 2083

amband í síma
Hafðu sammband í síma
Hafðu sa

1421 4601421 46 | 852 2083852 2

kana k

Jólahlaðborð á Ránni

Söngur grín og gleði

Jólaveisla  í Reykjanesbæ

Ráin er glæsilegur veitingastaðursem tekur allt að 300 manns í sætimeð fögru útsýni út á Flóann.

Helgarnar:
28- 29 nóv
5- 6 des

 12- 13 des

HelHel
28-28-
55-55-
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