
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. 

Ókeypis
rakamælir
fylgir með

íshúsið
RAKI?

Er raki að eyðileggja heimilið?

30
ára reynsla

1983 - 2013

www.ishusid.is ∑  S:566 6000 Rakastig hefur áhrif á heilsu og hús

viftur.is

Þurrkbox
Ekkert rafmagn. 

Þurrktæki
44.900 kr.

Tilboð
3 fyrir 2
1198 kr
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Hvernig leggst árið 2015 í þig? 
Nýju ári var vel fagnað á Suðurnesjum 

með brennum og flugeldum. 
Reykjanes leitaði til nokkurra aðila 

og bað þá að svara spurningunni, Hvernig 
leggst árið 2015 í þig? 

Forsíðumyndina tók Sigurður Snær Sig-

urðsson af áramótabrennunni í Garðinum, en 
fjöldi fólks mætti á brennuna og flugeldasýn-
inguna, sem Sveitarfélagið Garður bauð uppá. 
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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? 

Yfirlýsingar Vigdísar Hauksdóttur formanns Fjárlaganefndar og Guð-
laugs Þórs varaformanns Fjárlaganefndar um að nánast engin hag-
ræðing hafi náðst í ríkisrekstrinum hafa vakið athygli. Getur það 

verið að kjörnir stjórnmálamenn geti ekki ráðið við að hagræða,spara og 
forgangsraða í ríkisrekstrinum vegna þess að embættismennirnir ansa því 
ekki og komast upp með það.

Við hljótum að þurfa að forgangsraða ef við ætlum okkur að halda úti góðri 
heilbrigðisþjónustu og öldrunarþjónustu. Getur það t.d. talist nauðsynlegt að 
forsætisráðherra hafi sjö aðstoðarmenn á topplaunum. Nú hljóta að hafa verið 
fyrir starfsmenn í ráðuneytinu,sem eiga að geta sinnt venjulegum erindum.Að 
bæta við sjö toppum gengur ekki. Getur það verið eðlilegt að 20 upplýsinga-
fulltrúar séu starfandi hjá ríkinu? Er eðlilegt að ríkið sé að setja 5 milljarða í 
ríkisrekið útvarp og sjónvarp á ári. Er eðlilegt að halda úti Íbúðalánasjóði þar 
sem skattgreiðundur þurfa að greiða milljarðatugi til að hann gangi.

Það er kominn tími til að hagræða og forgangsraða.Á sínum tíma kölluðu 
ungir Sjálftsæðismenn hástöfum “Báknið burt”. Það er kominn tími til að 
fara eftir því.

Kjörin verður að bæta
Framundan er hörð kjarabarátta. Það er kominn tími til að hinir lægst-
launuðu,aldraðir og öryrkjar fái í næstu samningum verulega kjarabót. Sem 
betur fer eru mörg fyrirtæki að skila mjög góðri útkomu og eiga því að geta 
bætt kjör launþega. Ríkisvaldið þarf að lækka tryggingagjöld hjá fyrirtækjum 
eins og var lofað. Það mun auka möguleika á góðum kjarabótum. Ríkið þarf 
að hækka skattleysismörkin. Það er besta kjarabótin fyrir þá lægst launuðu.

Hlustið á Helga
Gylfi Arnbjörnsson forseti ASÍ hefur bent á að það megi skipta á kauphækk-
unum fyrir félagslegar íbúðir,sem ríkið myndi byggja. En hvað með lífeyris-
sjóðina sjálfa? Helgi Vilhjálmsson í Góu hefur árum saman barist fyrir því 
að lífeyrissjóðir landsins sæju um að byggja upp íbúðir fyrir eldri borgara. 
Lífeyrissjóðirnir þyrftu að nota lítinn hluta af tekjum sínum til að hrinda 
þessu í framkvæmd. Því miður hefur ekki verið hlustað á Helga. Hvers vegna 
er illskiljanlegt.

Lýðræðisbylting nauðsynleg
Það er nauðsynlegt að breyta fyrirkomulaginu við rekstur lífeyrissjóðanna. 
Launþegarnir sjálfir eiga að stjórna sjóðunum án þess að atvinnurekendur 
komi þar nærri. Það á velja fulltrúa í stjórnir stéttarfélaga og stjórnir lífeyris-
sjóðanna í beinni kosningu. Það er kominn tími til að breyta.

Gleðilegt nýtt og farsælt ár ágætu lesendur Reykjaness með þökk fyrir 
samskiptin á liðnu ári.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Báknið burt

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 22. janúar 2015næsta blað

Garður vill endurskoða 
samning við Reykjanesbæ

Á fundi bæjarráðs Garðs 
18. desember s.l. var lagt 
fram minnisblað frá bæjar-

stjóra. Lagt er til að unnið verði að 
endurskoðun þjónustusamnings við 
Fræðsluskrifstofu vegna þjónustu við 
Gerðaskóla. 

Afgreiðsla: Samþykkt samhljóða 
að fela bæjarstjóra að eiga viðræður 

við Reykjanesbæ og Fræðsluskrifstofu 
Reykjanesbæjar um endurskoðun á 
þjónustusamningnum. Jafnframt sam-
þykkt samhljóða að fela bæjarstjóra, í 
samráði vð skólastjóra Gerðaskóla og 
formann Skólanefndar, að gera tillögur 
til bæjarráðs um fyrirkomulag þeirrar 
þjónustu sem Gerðaskóli þarf að hafa 
aðgang að fyrir starfsemi skólans. 

Léttur föstudagur
Á morgun er léttur föstudagur (9. jan-

úar) á Nesvöllum kl.14: 00. Anna 
Skaftadóttir og bróðir hennar spila og 
syngja. Kaffihúsið opið. Allir velkomnir

Vilja áfram 
greiðslur
Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í 

Fjölskyldu-og félagsmálaráði 
Reykjanesbæjar leggja til að ekki 

verði hætt með heimagreiðslur barna/
umönnunargreiðslur. 

Nýi meirihlutinn felldi þessa tillögu 
Sjálfstæðismanna á fundi bæjarráðs 23. 
desember s.l. 

Glæsilegt  
afmælisrit
Slysavarnardeildin Una í Garði hefur 

nú dreift afmælisriti sínu í hús. Hér 
er um vandað rit að ræða sem gefið er 
út í tilefni af 80 ára afmæli deildarinnar.

Skiphóll 
í 37 ár
Fyrir jólin barst Garðmönnum 

blaðið Skiphóll eins og gerst hefur 
síðustu áratugina. Skiphóll er nú með 
37. árgang af blaðinu. Að venju er 
blaðið fullt af ýmsum fróðleik sem 
tengist mannlífi í Garði. 

Bingó á Nesvöllum
Það var fjölmenni og mikil 

stemming á Jólabingói á Nes-
völlum um miðjan desember. 

Ásta Sigurðardóttir formaður Bingó-
nefndar átti frumkvæði að þeirri nýj-
ung að efna til Bingós til söfnunar fyrir 

nýrri Bingóvél. Fjöldi glæsilegra vinn-
inga var í boði. Ákveðið er að annað 
stórbingó verði nú á næstunni á Nes-
völlum og verður það auglýst þegar 
nær dregur. 

Reykjanesbær 
á rétta braut
Nýi meirihlutinn er brattur með 

sína fyrstu fjárhagsáærlun. Í 
greinargerð með áætluninni segir 
m.a. 

„að jákvæða við þessa áætlun 
er að náist markmið hennar mun 
rekstur sveitarfélagsins skila afgangi 
sem nýttur verður til niðurgreiðslu 
skulda og aukinnar þjónustu við 
íbúa þegar að fram líða stundir. Það 
er breyting frá því sem verið hefur. 
Það mun gera rekstur sveitarfélags-
ins sjálfbæran og koma sveitarfé-
laginu á rétta braut á nýjan leik“

Yfirdráttarlán samþykkt
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar  
4. desember s.l. var eftirfarandi samþykkt. 

Á 1003. fundi bæjarráðs 
Reykjanesbæjar 20. nóvem-
ber s.l. var lagt fram erindi 

slökkviliðsstjóra dags. 7. nóvember 
2014 varðandi bókun 2. máls 243. 
fundar stjórnar BS vegna fyrirhug-
aðrar lántöku BS hjá Landsbanka til 
uppgjörs á skuld BS við Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum. 

Fram kemur að stjórn BS hafi sam-
þykkt að taka lán í formi yfirdráttar 

hjá Landsbankanum að fjárhæð allt 
að kr. 130.000.000, - að viðbættum 
vöxtum til uppgjörs á skuldinni. 
Gjalddagi er 10. janúar 2015. Til 
tryggingar á láninu verði ábyrgð að-
ildarsveitarfélaga BS. 

Bæjarráð samþykkir lántökuna 
fyrir sitt leyti og fellst á að takast á 
hendur ábyrgð (pro rata) á láninu sem 
nemur eignarhlutdeild sveitarfélags-
ins Reykjanesbær í BS. 



RAFBÆKUR  
NÁMSGAGNASTOFNUNAR

www.nams.is

Í flokknum rafbækur er efni bókanna á staf-
rænu formi og hægt að hlaða hverri bók niður 
sem pdf-skjali. Hægt er að lesa texta rafbóka 
beint af skjá, fletta þeim, stækka letrið og 
prenta efnið út.

Í flokknum gagnvirkar  rafbækur getur notandi 
valið um ýmsar aðgerðir eins og að hlusta á 
texta, fá orð- og hugtakaskýringar, skoða við-
bótar myndir, horfa á myndbúta, hlusta á tón-
list, leysa gagnvirk verkefni og hlaða bókinni 
niður sem pdf-skjali. 
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Auglýsingasíminn er  
578 1190

Börn fá niðurgreitt í strætó
Bæjarráð Garðs ræddi um al-

menningssamgöngur á fundi 
sínum 18. desember s.l. Tillögur 

um framkvæmd. Guðbrandur J Stefáns-
son íþrótta-og æskulýðsfulltrúi mætti 
á fundinn. Fyrir liggur greinargerð frá 
íþrótta-og æskulýðsfulltrúa, ásamt til-

lögum um framkvæmd niðurgreiðslu á 
fargjöldum fyrir börn. Nýtt fyrirkomulag 
almenningssamgangna á Suðurnesjum 
tekur gildi á nýju ári og verður þá hafin 
almenn innheimta fargjalda. 

Afgreiðsla: Samþykkt samhljóða að 
börn 16 ára og yngri, með lögheimili 

í Garði fái 80% niðurgreidd fargjöld 
með almenningssamgöngum. Gert er 
ráð fyrir útgjöldum vegna þessa í fjár-
hagsáætlun Garðs 2015. Bæjarstjóra 
falið að útfæra framkvæmd á grundvelli 
greinargerðarinnar og umræðu á fundi 
bæjarráðs. 

Strætó ekur á Suðurnesin
Þann 4. janúar 2015 hóf Strætó 

akstur á milli þéttbýliskjarna 
á Suðurnesjum ásamt akstri 

til og frá höfuðborgarsvæðisins. 
Vagnarnir munu keyra til Reykjanes-
bæjar, Vogaafleggjara, Grindavíkur, 
Garðs, Sandgerðis og Flugstöðvar 
Leifs Eiríkssonar. Hægt er að kynna 
sér tímaáætlanir fyrir allar leiðir á 
strætó.is

Farmiðar verða seldir á völdum 
stöðum í þéttbýliskjörnum á svæð-
inu. Einnig er hægt að greiða með 
debet- eða kreditkorti í vögnunum 
sjálfum. Á strætó.is (undir gjaldskrá) 
er reiknivél sem hjálpar farþegum að 
finna út fjölda gjaldsvæða og reiknar 
út verð miðað við mismunandi 
greiðsluleiðir. Mismunandi gjald-
svæði eru á Suðurnesjum en sem 

dæmi má nefna eru 4 gjaldsvæði á 
milli Reykjavíkur og Reykjanesbæjar 
og kostar farið því 1400 kr. 

Markmið þjónustunnar er að bæta 
samgöngur íbúa á Suðurnesjum, bæði 
við höfuðborgarsvæðið og innan 
Suðurnesja. 

Nánari upplýsingar er hægt að finna 
á www. strætó.is eða hjá þjónustuveri 
Strætó í síma 540 2700. 

Ljósahátíð í Vogum
Deildir Norræna félagsins 

í Garði, Reykjanesbæ og 
Vogum efndu til ljósahátíðar 

í Vogum þann 13. desember s.l. 
Á hátíðinni sagði Gyða Arnmunds-

dóttir frá Sankta Lúsíu hátíðahöldum 
í Svíþjóð og Erna M. Sveinbjarnar-
dóttirn las upp ljóð eftir Davíð Stef-
ánsson. Sungið var um Santa Lúsíu á 
íslensku, sænsku, norsku og dönsku, 

Boðið var svo upp á óáfengt glögg 
með tilheyrandi meðlæti. Ljómandi 
fín Ljósahátíð í Vogum. 

Formenn deildanna á Suðurnesjum Erna M.Sveinbjarnardóttir Garði, Marta 
Jóhennesdóttir Vogum og Viðar M.aðalsteinsson reykjanesbæ.

Íbúum 
þakkað fyrir 
stuðninginn
Lionessuklúbburinn í Keflavík 

færir íbúum á Suðurnesjum 
bestu þakkir fyrir frábæran 

stuðning með kaupum á jólakröns-
unum. Það seldust yfir 400 kransar 
nú fyrir jólin. Allur ágóði af sölunni 
rennur til líknarmála hér á svæðinu. 
Nýklega afhenti Lionessuklúbbur-
inn Líknarsjóði kirkjunnar 400 þús-
und krónum. Gegnum árin hefur 

verið hægt að veita myndarlegum 
upphæðum til líknarmála hér á 
Suðurnesjum. Góður árangur Liones-
suklúbbsins byggist á því hversu íbúar 
eru jákvæðir og tilbúnir að leggja 
okkur lið. Enn og aftur bestu þakkir 
frá Lionessuklúbbi Keflavíkur fyrir 
góðan stuðning. 

Grindavík:

Ungmennaráð fagnar metnaði bæjarstjórnar
Ungmennaráð Grindavíkur 

fundaði nýlega og bókaði m. a: 
Jafnframt fagnar ungmennaráð þann 
metnað sem bæjarstjórn sýnir að 
leggja fjármagn í ungmennagarð sem 
byggður verður upp á næstu þremur 

árum. Samkvæmt fjárhagsáætlun er 
gert ráð fyrir eftirfarandi: 

• 2015: 6 m. kr. 
• 2016: 5 m. kr. 
• 2017: 3 m. kr. 
Skipulags- og umhverfisnefnd hefur 

hafnað beiðni ungmennaráðs um að 
hann yrði staðsettur austan megin við 
verslunarmiðstöðina. Því þarf að huga 
að annarri staðsetningu. Samþykkt að 
halda vinnufund 12. janúar til þess að 
koma hugmyndavinnunni af stað. 

Fræðslu-fjölskyldu 
og félagsþjónustusvið
Bæjarráð Reykjanesbæjar fjall-

aði um ráðningar starfsmanna 
á fundi sínum 18.desmeber s.l.

Óskir um ráðningar á fræðslusviði 
a) stuðningsfulltrúa í Akurskóla
b) stuðningsfulltrúa í Háaleitisskóla
c) starfsmanns í leikskólann Holt

Bæjarráð samþykkir ráðningarnar.

Óskir um ráðningar á fjölskyldu- og 
félagsþjónustusviði
a) tímabundin ráðning í fjárhagsað-

stoð/fjármálaráðgjöf

b) tímabundin ráðning þjónustufull-
trúa í fjárhagsaðstoð

c) tímabundin ráðning ráðgjafa í ráð-
gjafadeild

d) endurráðning starfsmanns í hælis-
málum

e) ráðning ráðgjafa í ráðgjafadeild
f) ráðning forstöðumanns í þjónustu-

íbúðakjarna
g) staðfesting á stöðugildafjölda í 

þjónustukjarna
h) ný stöðugildi og endurráðning í 

Hæfingarstöðina
Bæjarráð samþykkir ráðningarnar.

Búsetumál eldri 
borgara í Grindavík
Á bæjarráðsfundi 2. desember s.l. lagði 

formaður bæjarráðs til að Verka-
lýðsfélagi Grindavíkur og Sjómannafélagi 
Grindavíkur verði boðið að taka þátt í 

uppbyggingu íbúða við Víðihlíð. 
Bæjarráð felur bæjarstjóra að rita fé-

lögunum bréf og bjóða þeim þátttöku 
í verkefninu.

Ályktun Kjaranefndar FEB 
samþykkt á fundi nefndar-
innar 11. desember
Kjaranefnd Félags eldri borgara 

í Reykjavík mótmælir harð-
lega 1900 milljón króna nýjum 

gjöldum og sköttum (sjúklingaskatti), 
sem ríkisstjórnin leggur á á sjúklinga 

í heilbrigðiskerfinu á ári. Þessi skatt-
lagning mun koma þungt niður á eldri 
borgurum og valda því, að þeir tekju-
lægstu munu ekki hafa efni á því að 
leita sér læknis-eða sjúkrahúshjálpar. 
Kjaranefndin skorar á ríkisstjórnina 
að falla frá hækkun virðisaukaskatts 
á matvæli úr 7 í 11%. Sú skattlagning 
mun koma þyngst niður á þá tekju-
lægstu. 

Það er skoðun kjaranefndarinnar, að 
með því að fjárhagur ríkissjóðs hefur 
batnað og nokkur afgangur er talinn 
verða í fjárlögum næsta árs, eigi ekki að 

auka skattlagningu á þá, sem minnstar 
hafa tekjurnar. 

Kjaranefndin mótmælir harðlega 
tillögu fjárlaganefndar um að minnka 
hækkun tryggingabóta aldraðra og 
öryrkja um áramót úr 3,5%  í 3% á 
þeim forsendum að dregið hafi úr 
verðbólgunni. Stjórnvöld tóku ekk-
ert tillit til verðlagsforsendna þegar 
bætur voru frystar á  krepputímanum 
og ekkert hefur enn verið leiðrétt vegna 
kjaragliðnunar þess tímabils. Það er því 
fáheyrt, að aðgerðir stjórnvalda  byrji 
á því að draga úr hækkunum lífeyris 
til bótaþega í stað þess að leiðrétta 
kjaragliðnunina eins og báðir stjórn-
arflokkarnir lofuðu fyrir kosningar. 

Kjaranefndin skorar á alþingi að vísa 
umræddri tillögu fjárlaganefndar frá. 
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Páll Jóhann Pálsson þingmaður Framsóknarflokksins:

Jákvæð teikn á 
lofti fyrir árið 2015
Almennt eru mörg jákvæð teikn 

á lofti fyrir árið 2015 og má 
þar nefna að ráðstöfunartekjur 

heimila munu hækka um 6 milljarða á 
árinu vegna skattkerfisbreytinga. Þar 
að auki munu ráðstöfunartekjur þeirra 
fjölmörgu heimila sem fengu skuldaleið-
réttingu á sínum húsnæðislánum aukast 
umtalsvert , allt þetta hjálpar til við auka 
hagvöxt enn frekar. 

Fiskistofnar standa vel og eru flestir á 
uppleið meðan aukin eftirspurn er eftir 
fiski en samt sem áður var meiri gjaldeyr-

issköpun í ferðaþjónustu en í fiskvinnslu 
á síðasta ári og allar spár benda til að von 
sé á enn fleiri ferðamönnum til landsins 
á þessu ári. Mikil uppbygging er í fisk-
eldi og vaxandi eftirspurn er eftir grænu 
rafmagni sem þýðir að orkuverin okkar 
munu fá hærra verð fyrir sínar afurðir 
til stórnotenda. Allt hjálpar þetta til við 
að auka verðmætasköpun í landinu og 
auka velsæld. 

Hér á Suðurnesjum höfum við alla 
þessa þætti, fiskvinnslu, millilandaflug-
völl, vinsæla ferðamannastaði og vaxandi 

fiskeldi og ættum því að vera sérstak-
lega bjartsýn. Eftir nokkur erfið ár hér á 
svæðinu er nú þegar farið að rofa til með 
miklum framkvæmdum og minnkandi 
atvinnuleysi. Með þetta í farteskinu og 
trú á að verkföll setji ekki of mikið mark 
á árið 2015 er ekki annað hægt en að 
vera bjartsýnn. 

Með ósk um farsælt og fengsælt nýtt ár. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar-og viðskiptaráðherra:

Uppbygging og fjárfesting 
í atvinnulífinu að aukast
Árið 2015 leggst afar vel í mig - 

bæði persónulega og almennt 
séð fyrir okkur Íslendinga. Við 

sjáum skýrar vísbendingar í efnahags-
legu tilliti um að við séum á réttri leið, 
við höfum stöðvað skuldasöfnun ríkis-
sjóðs og skilað hallalausum fjárlögum 
tvö ár í röð, verðbólga er lág, vextir að 
lækka og kaupmáttur að aukast. Og 
það sem er hvað mikilvægast er að við 
sjáum uppbyggingu og fjárfestingu í at-
vinnulífinu vera að aukast, ekki síst hér á 
Suðurnesjum þar sem fjölmörg verkefni 
eru ýmist að hefjast eða eru farin af stað. 
Frá því að þessi ríkisstjórn tók við hafa 
verið undirritaðir þrír fjárfestingasamn-

ingar um verkefni hér á svæðinu - tvö 
þeirra eru þegar hafin, örþörungaverk-
smiðja Algalíf tók til starfa í september 
og framkvæmdir við kísilver United 
Silicon í Helguvík hófust síðasta sumar. 
Vonir standa til að framkvæmdir við 
þriðja verkefnið, kísilver Thorsil í Helgu-
vík, hefjist á næstu mánuðum. Þarna til 
viðbótar má nefna uppbyggingu í gagna-
versiðnaðnum, bæði á Fitjunum og á 
Ásbrú, gríðarlegar framkvæmdir í Flug-
stöðinni vegna fjölgunar ferðamanna 
og aukinna umsvifa í ferðaþjónustunni. 
Einnig eru nýhafnar framkvæmdir við 
hótel og fleira við Bláa lónið. Þar í ná-
grenninu er Carbon Recycling að stækka 

við sig í Svartsengi og Stolt Seafarm á 
fullri ferð á Reykjanesinu. Fleiri verk-
efni eru í burðarliðunum þannig að ég 
tel okkur hafa góða ástæðu til að vera 
bjartsýn fyrir komandi ár. 

Ég vona að árið 2015 verði okkur gjöf-
ult, við höfum það í hendi okkar og ég 
er sannfærð um að ef við höldum rétt á 
spilunum munum við uppskera ríkulega. 

Einar Jón Pálsson, forseti bæjarstjórnar Garðs:

Hæst ber stækkun 
íþróttamiðstöðvarinnar
Nú þegar árið 2014 er að renna 

sitt skeið er við hæfi að líta 
til baka og fara yfir hvernig 

til hefur tekist á árinu. Það er því ekki 
síður nauðsynlegt að reyna að rýna í 
komandi ár og gera sér grein fyrir hvað 
bíður okkar. 

Ég verð að segja að almennt leggst 
árið 2015 vel í mig, bæði fyrir mína 
hönd og einnig svona almennt. Verð-
bólgudraugurinn hefur verið deyfður 
og kaupmáttur er að aukast þó ekki sé 
það mikið. Framundan eru þó varhuga-
verðir tímar því mikið verður af lausum 
samningum á vinnumarkaði á árinu og 
getur verið erfitt að hemja verðbólgu-
drauginn ef ekki tekst að ná viðunandi 
samningum á vinnumarkaði. 

Fyrir hönd Sveitarfélagsins þá verður 
árið strembið því við leggjum upp með 
stífa fjárhagsáætlun þar sem rekstr-
arkostnaður hefur aukist verulega á 
liðnu ári þá sérstaklega vegna hækkana 
launasamninga. Framkvæmdir verða 
einnig með minna móti á árinu 2015 
enda erum við að klára stór verkefni 
og ber þar hæst stækkun íþróttamið-
stöðvarinnar. Takist okkur vel til við 
rekstur sveitarfélagsins á árinu þá 
eru framundan bjartari tímar enda 
sveitarfélagið nær skuldlaust. Ég tel 
að atvinnuleysi á árinu verði minna 

en áður enda eru miklar framkvæmdir 
í gangi á flugvallarsvæðinu og þá eru 
mörg verkefni í farvatninu sem a.m.k. 
verður hafist handa við á árinu 2015. 

Fyrir mig persónulega sé ég fram 
á spennandi ár þar sem ég stefni á að 
ljúka meistaranámi sem ég hef stundað 
með vinnu og þá sé ég fram á aukin 
frítíma samfara því. Með hækkandi 
sól fjölgar svo ferðunum á fótbolta-
völlinn og vonandi verður gengið gott 
á þeim vígstöðum. Það er svo von mín 
að mér gefist meiri tími til að ferðast 
um landið á komandi sumri og vonandi 
verða veiðiferðirnar einnig fleiri. 

Ég vil svo nota þetta tækifæri og óska 
Suðurnesjamönnum öllum farsældar á 
komandi ari um leið og ég þakka fyrir 
liðin ár.

Árið 2015 er runnið upp.
Hvernig verður 
þetta ár hjá okkur?
Reykjanes leitaði til nokkurra 
aðila og bað þá að svara í 
stuttu máli spurningunni:
Hvernig leggst árið 2015 í þig?

Sjá einnig á bls. 10 og 11.

Berglind Kristinsdóttir, framkvæmdastjóri,  
Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum/Heklan: 

Nýtt strætókerfi fer í gang
Árið 2015 leggst vel í mig. Ég 

vona að nýtt ár færi okkur 
Suðurnesjamönnum fleiri 

atvinnutækifæri svo við sjáum atvinnu-
leysistölur fara lækkandi og þær verði í 
lok ársins 2015 á pari við landsmeðaltal 
eða jafnvel lægri. Nýtt strætókerfi fer 
í gang hjá okkur á 4. janúar og vonast 
ég til að sú breyting verði svæðinu til 
bóta. Boðið verður upp á tíðari ferðir 

á milli byggðakjarna á Suðurnesjum 
og inn á höfuðborgarsvæðið. Maður 
fagnar nýju ári af fjölda ástæðna m.a. 
vegna þess að nýtt ár er nýtt upphaf og 
þá hefur maður tækifæri á því að bæta 
sig og gera betur en á árinu sem er að 
líða. Ég ætla bæta mig í því að vera 
duglegri að heimsækja ættingja og vini 
á árinu 2015. Sem og að halda áfram 
að hugsa vel um heilsuna. 
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Þekking í þína þágu

Menntastoðir 
vorönn 2015 

Viltu taka fyrsta skrefið að háskólanámi? 
Menntastoðir er undirbúningsnám t.d. fyrir: 

• Háskólabrú Keilis 
• Frumgreinadeildir við Bifröst og H.R. 
• Einingar metnar inní nám í framhaldsskóla 

Í boði bæði staðnám og fjarnám.
Umsóknir og frekari upplýsingar mss.is

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

www.fotspor.is

Árni Sigfússon oddviti Sjálfstæðisflokksins Reykjanesbæ:

Menntamálin hafa 
gjörbreyst til hins betra
Um leið og ég óska íbúum á 

Reykjanesinu gleðilegs nýs 
árs vænti ég góðs af þessu 

nýja ári. Á persónulegu nótunum þá 
verða auðvitað breytingar á mínum 
högum og fjölskyldunnar vegna 
spennandi nýrra verkefna og breyttra 
aðstæðna en við viljum helst af öllu 
búa hér og starfa. Í hópinn bætist 
fjórða barnabarnið í mars og mikil 
eftirvænting hjá afa og ömmu. 

Á pólitískum vettvangi vona ég 
svo sannarlega að stefna okkar verði 
áfram sú „að stuðla að hamingju og 
heilbrigði einstaklinganna, svo að þeir 
nái að þroska hæfileika sína, eigi sterka 
sjálfsmynd og láti drauma sína rætast“, 
eins og segir í Framtíðarsýninni sem 
við mótuðum 2003. Hér eru atvinnu-
stoðir að styrkjast og ég hef einlæga 

von um að vilji sé til að varðveita flest 
af því sem við höfum verið að byggja 
upp í samfélagi okkar á undanförnum 
árum, óháð því hverjir hafa meirihluta-
valdið. Menntamálin hafa gjörbreyst 
til hins betra, umhverfið er um margt 
orðið til fyrirmyndar öðrum bæjarfé-
lögum, fjölbreytni í atvinnulífinu eykst 
og menning blómstrar. Við skulum 
varðveita þessa styrkleika okkar. 

Við sjálfstæðismenn vildum gefa 
jákvæðan tón inn í nýtt ár með því 
að samþykkja einróma fjárhagsáætlun 
Reykjanesbæjar. Því miður er það ný-
mæli því fyrrverandi minnihluti gerði 
það aldrei. 

Við erum öll einhuga um að styrkja 
fjárhagsstöðuna án þess að vænta 
tekna af nýjum atvinnuverkefnum, 
sem mikið hefur verið kostað til á 

undanförnum árum. Þetta kallar 
á fórnir okkar allra. En um leið og 
atvinnuverkefni skila sér í auknum 
tekjum til íbúa og bæjarins, verður 
þessum álögum aflétt. Ég vona að það 
verði sterkur meirihlutavilji bæjarfull-
trúa til þess. 

Mestu skiptir að við komum 
alltaf fram af skynsemi, virðingu og 
vingjarnleika hvert við annað hvar í 
pólitík sem við röðum okkur, þrátt 
fyrir ágreining um einstaka mál. Þá 
finnum við lausnir sem eru góðar og 
okkur farnast vel. 

Fyrir hönd N listans. Jónína Holm, bæjarfulltrúi Garði: 

Skuldastaðan góð en 
reksturinn erfiður
N listamenn líta björtum 

augum á framtíðina en gera 
sér einnig grein fyrir því að 

hún mótast af mörgu sem ekki er á 
okkar valdi. Það er því áhyggjuefni 
að ríkisvaldið hafði ekkert samráð 
við sveitarfélögin við gerð fjárlaga-
frumvarpsins sem mun hafa verulega 
íþyngjandi áhrif á rekstur okkar t.d. 
er varða velferðar og skólamál. Mik-
ils er vænst af starfi Öldungarráðs 
Suðurnesja en staðan í dag er sú að 53 
sjúkir eldri borgarar bíða eftir vistun 
á hjúkrunarheimilum á svæðinu og 
stefnir í mikið óefni. 

Málefni Vinnumálastofnunar og At-
vinnuleysistryggingasjóðs eru alfarið 
á ábyrgð ríkisins. Útgjöld til þessara 
stofnanna munu lækka verulega á 
næsta ári og leggja auknar álögur á 
rekstur sveitarfélaga án þess að nokkuð 
komi á móti. Þrátt fyrir minnkandi at-
vinnuleysi þá eigum við á brattann að 
sækja hér á Suðurnesjum. 

Sveitarfélagið Garður stendur hins 
vegar vel miðað við önnur sveitarfé-
lög, skuldastaðan er góð en reksturinn 
er mjög erfiður sem endurspeglast í 
niðurskurði í fjárhagsáætluninni og 
stenst enn ekki skuldaviðmið sveitar-
stjórnarlaga. 

Öll verðum við að vinna saman, hvar 
svo sem fólk er í pólitík, en hún á að 
vera vettvangur heilbrigðra skoðana-
skipta. 

Kjartan Þór Eiríksson framkvæmdastjóri Kadeco:

Góðir hlutir eiga eftir að 
gerast á Ásbrú 2015
Árið 2015 leggst gríðarlega vel 

í mig. Tel að Ísland sé smám 
saman að hreinsa út úr kerf-

inu hluta af þeim vandamálum sem 
samfélagið hefur glímt við á undan-
förnum árum. Erum því meira og 
meira að ná að horfa fram á veginn 
og nýta krafta okkar á uppbyggilegan 
hátt. Tækifærin fyrir íslenskt samfélag 
eru mikil í alþjóðlegu samhengi en við 
þurfum að vera skynsöm og nýta þau á 
skipulagðan og agaðan hátt. 

Ef við horfum til Ásbrúar þá eru fá 
svæði á landinu sem eiga sömu tæki-
færi til uppbyggingar og þar eru. Sá 
grundvöllur sem byggður hefur verið 
upp hér á undanförnum árum á eftir 
að leiða til áframhaldandi vaxtar á 
svæðinu. Það sama á við þar og um 
landið í heild að við þurfum að vera 
skipulögð, samstíga og öguð í því að 
nýta tækfærin. Ég er sannfærður um að 

margir góðir hlutir eigi eftir að gerast 
á Ásbrú á árinu 2015. 

Mér finnst tíminn líða alltof hratt og 
þess vegna mikilvægt að nýta hann sem 
best. Utan vinnunnar ætla ég mér að 
nýta öll tækifæri sem gefast til að eiga 
góðar stundir með fjölskyldunni, þ. á. 
m. ferðast, veiða og gera sitthvað fleira 
skemmtilegt saman. 

Halldór Jónsson forstjóri HSS: 

Við horfum björtum 
augum til ársins 2015
Þótt ýmsar blikur séu á lofti, þá 

eru viðfangsefnin á hverjum 
tíma fjölbreytt sem við leggjum 

allt kapp á að fái farsæla niðurstöðu. 
Það gleymist stundum að fjöldi íbúa 
á þjónustusvæði HSS, Reykjanesi, er 
milli 21 og 22 þúsund. Sá íbúafjöldi 
réttlætir fjölbreytta og góða heilbrigðis-
þjónustu. Munum við leita allra leiða til 
að auka og bæta þjónustu HSS við íbúa 
svæðisins. Að því munu starfsmenn 
HSS vinna. 

Góð heilbrigðisþjónusta er einn af 
hornsteinum góðs samfélags. 

Óskum öllum gleðilegs árs, farsældar 
á nýju ári, með þökk fyrir liðið ár. 
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Hjálmar Árnason, framkvæmdastjóri Keilis:

Saman með hálf fullt glasið
Að spá um horfur á næsta ári 

er í raun ekki svo erfitt. Við 
þurfum að byggja þá spá á 

tveimur þáttum sem báðir eru undir 
hverjum og einum komnir. Annars 
vegar bjartsýni. Ætlum við að nálgast 
nýja árið með bjartsýnina að leiðar-
ljósi, hafa glasið hálf fullt, eða viljum 
við mæta því með hálf tómt glasið og 
mála vonir okkar dökkum litum. Þetta 
er ákvörðun hvers og eins. Gleðin og 
bjartsýnin eða vonleysið og óbragðið 
í munni. Hins vegar snýst málið um 
samstöðu. Einn versti Akkilesarhæll 
okkar Suðurnesjamanna hefur lengi 
verið ótrúlega lítil samstaða. Við höfu 
látið sundurlyndisfjandann dreifa 
kröftum okkar og spilla lífsgleði. 
Svæðið hefur beinlínis liðið fyrir þau 
ósköp. Við þurfum að standa saman og 
virða skoðanir hvers annars. 

Takist okkur öllum að fagna nýju ári 
með hálf fullu glasi, með gleði og vilja 
til samstöðu þurfum við sannarlega 
ekki að óttast. Hin sögulega afgreiðsla 
fjárhagsáætlunar Reykjanesbæjar, þar 
sem bæjarstjórn stóð í fyrsta sinn í 
sögunni saman, hefur sannarlega góðar 

vonir. Og séu skoðuð öll þau fræ sem 
sáð hefur verið fyrir á liðnum árum 
- og eru nu byrjuð að spíra svo víða 
í atvinnulifinu - þá er sannarlega full 
ástæða til að horfa með bjartsýni til 
hins nýja árs. 

Keilisfólk mun leggja sitt að mörkum 
og undirbýr af krafti að sýna á ný spil 
á árinu. 

Persónulega set ég mér enn það 
markmið að reyna að bæta mig sem 
manneskju og láta gott af mér leiða. 

Friðjón Einarsson, formaður bæjarráðs Reykjanesbæjar:

Allir bæjarfulltrúar sam-
þykktu fjárhagsáætlunina
Síðasta ár var einstakt i stuttri 

sögu Reykjanesbæjar, miklar 
sviptingar í stjórnmálum og 

fjárhagslegt sjálfstæði sveitarfélags-
ins dregið i efa. Þratt fyrir mikla ólgu 
og sundurlyndi fyrri ára hafa stjórn-
málamenn i Reykjanesbæ nú tekið 
höndum saman og sýnt ábyrgð a erf-
iðum timum. 

Nýverið afgreiddi Bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar fjárhagsáætlun 2015-
2018 og sá sögulegi atburður gerðist 
að allir bæjarfulltrúar samþykktu 
fjárhagsáætlunina, enginn sat hjá og 
enginn greiddi atkvæði á móti. Þetta 
hefur ekki gerst áður í sögu Reykjanes-
bæjar. 

Mikil og góð samstaða hefur ríkt 
innan bæjarstjórnar um helstu mark-
mið og leiðir þótt auðvitað hafi orðið 
einhver ágreiningur um einstaka mál. 
Hann var þó ekki meiri en svo að allir 
bæjarfulltrúarnir sáu sér fært að sam-
þykkja lokaútgáfu áætlunarinnar. Þetta 
er því afar ánægjuleg niðurstaða. Vegna 
þessa leggst arið 2015 vel i mig. 

Ég fyllist smá bjartsýni um að stjórn-
mál verði heiðarlegri og faglegri á nýju 
ári. Það gengur heldur ekki lengur að 
halda þvi fram að stjórnmál séu í eðli 
sinu vond. Stjórnmál snúast um mann-

leg samskipti fyrst og siðast og endur-
spegla fyrst og fremst sitt samfélag. 

Ég vona að samfelagið liti ser nær, 
hætti að sja allt það neikvæða og ein-
beiti ser að horfa jakvætt a lifið. Lifið 
er of stutt til að eyða þvi i eintomt væl 
og skæl. 

A personulegum notum, þa trui eg 
þvi að arið verði gott fyrir litlu fjöl-
skylduna okkar, allir skili ser heilir 
heim að lokum og verði sattir með sitt. 

Eg hef verið otrulega heppinn i 
gegnum lifið, a frabær börn og barna-
börn og yndislega konu. Getur maður 
beðið um meira. Arið 2015 verður 
gott ar.

Gleðilegt ár.

Anna Lóa Ólafsdóttir forseti bæjarstjórnar í Reykjanesbæ: 

Hér býr harðduglegt fólk
Árið leggst bara ágætlega í 

mig. Mörg verkefni sem bíða 
okkar en við erum búin að 

leggja línurnar og nú er að vinna eftir 
þeim. Sóknin er vinnuplaggið okkar 
hér í Reykjanesbæ og nú þegar erum 
við búin að leggja fram hvernig við 
ætlum að hagræða í rekstri og auka 
tekjurnar en önnur verkefni eru mörg 
og krefjandi. 

Fjárhagsáætlun var samþykkt hinn 
30. desember s.l. og ágætt samstarf 
náðist um hana. Held að það sé mikil-
vægt að íbúar upplifi samstarf í bæjar-

stjórn þar sem velferð íbúanna er höfð 
að leiðarljósi. Eðlilegt að tekist sé á en 
auðvita hlýtur alltaf að vera mikilvæg-
ast að niðurstaðan sé bæjarfélaginu í 
hag – hvaðan svo sem hún kemur. 

Vona að við sjáum ný atvinnu-
tækifæri verða að veruleika og þau 
stóru verkefni sem við höfum verið 
að bíða eftir líti dagsins ljós. Hér býr 
harðduglegt fólk og verkefnin sem við 
höfum staðið frammi fyrir í gegnum 
tíðina hafa verið mörg. Hef trú á því 
að við komumst í gegnum þetta eins 
og annað sem hefur reynt á okkur og 

mun leggja mitt af mörkum til þess að 
málefnin standi upp úr en ekki átökin. 
Held að fólk sé komið með alveg nóg 
af átakapólitík. 

Óska Suðurnesjamönnum  
gleðileg árs!

Eyjólfur Eysteinsson, formaður FEBS:

Fimmtíu og þrír á biðlista
Neyðarástand er í dag 18. des-

ember þar sem að 53 sjúkir 
eldri borgarar bíða eftir vistun 

á hjúkrunarheimilum í Heilbrigðis-
umdæmi Suðurnesja. Staðan versnar 
svo fljótt að fyrir sex mánuðum voru 
29 á biðlista. 

Helsta markmið Félags eldri borgara 
með stofnun Öldungaráðs Suðurnesja 
með sveitarfélögum á Suðurnesjum, 
sem valdið hafa, er að auka þjónustu 
við eldri borgara og sameinast um upp-
byggingu hjúkrunarheimila. 

Ráðið skal vera ráðgefandi um fram-
tíðarskipulag öldrunarþjónustu, upp-
byggingu hjúkrunarheimila, þjónustu- 
og öryggisíbúða á Suðurnesjum. Ráðið 

vinni að samþættingu á þjónustu og 
áhersla lögð á að efla andlega og líkam-
lega líðan eldri borgara m.a. með skil-
virkri læknisþjónustu, heimahjúkrun, 
félagslegri heimaþjónustu, dagvistun, 
iðju- og sjúkraþjálfun sem hvetur til 
líkamsræktar og lífsleikni. 

Þegar á næsta ári verður að taka til 
hendinni og gera samning með sveitar-
félögum um skipulega þjónustu til fram-
tíðar fyrir eldri borgara á Suðurnesjum. 

Hefja á nú þegar undirbúning á 
fjölgun hjúkrunarrýma, en í dag er 
neyðarástand þar sem að 53 eru á 
biðlista og það stefnir í að á árinu 2025 
verði þeir eitt hundrað samkvæmt áætl-
unum. 

Við krefjumst úrbóta svo að við 
getum notið öryggis í ellinni. 

Þess óskum við á næsta ári. 

Páll Valur Björnsson þingmaður Bjartrar framtíðar: 

Trúi að árið 2015 verði ágætt
Ég er jákvæður bjartsýnis-

maður að eðlisfari og trúi að 
árið 2015 verði ágætt fyrir 

okkur Íslendinga og því leggst það 
bara þokkalega vel í mig. Ég verð þó 
að viðurkenna að það er uggur í mér 
yfir stöðunni í kjaramálunum það 
er skelfileg staðreynd að hér skuli 
standa yfir verkfall lækna, það fyrsta 
í sögu landsins. Það læðist að mér 
sá grunur að kjarabaráttan á hinum 
almenna vinnumarkaði eigi eftir að 
verða hörð þó ég voni svo sannar-
lega að svo verði ekki. Þrátt fyrir að 
margt megi betur fara í okkar ágæta 

samfélagi þá eru ýmis teikn á lofti 
um að hagur okkar sé að vænkast. 
Að mínum dómi þá er það lykilat-
riði í því að hér gangi hlutirnir vel 
og meiri sátt komist á þjóðfélaginu 
að ríkisstjórnin auki samráð sitt milli 
Alþingis, sveitarfélaga, atvinnulífsins, 
launþega, fjármálageirans, fræða-
samfélagið og alls konar samtaka í 
þjóðfélaginu um langtímamarkmið 
og umbætur á ýmsum sviðum. Það 
minnkar óvissu og skapar frið sem er 
okkur svo mikilvægur. Ef við slíðrum 
sverðin og snúum bökum saman eru 
okkur allir vegir færir. Gleðilegt ár. 

Oddný G. Harðardóttir þingmaður Samfylkingar:

Líst ekki á tóninn  
í fjármálaráðherranum
Ef spurt er um mína persónu-

legu hagi þá leggst árið vel í 
mig. Fjölskyldan öll er með 

góð markmið til að stefna að og útlit 
fyrir að þeim verði náð ef Guð lofar. 
Ég hef hins vegar áhyggjur af því að 
á árinu verði harðar kjaradeilur með 
verkföllum og tilheyrandi óvissu og 
slæmum aukaverkunum fyrir efnahag 
heimila og ríkisins. Mér líst ekki á tón-
inn í fjármálaráðherranum sem hann 
sló rétt fyrir áramót í læknadeilunni og 
óttast að hann sé upptaktur af því sem 
koma skal, hörku og skilningsleysi á 
hinni raunverulegu stöðu bæði heimila 
og velferðarkerfisins. Ég vil gjarnan sjá 

breytingar sem leiða til aukins jafn-
aðar í samfélaginu vegna þess að það 
er hollt og gott fyrir alla. Ég vona að 
við jafnaðarmenn hljótum hljómgrunn 
fyrir baráttumál okkar og að áhersla 
verði lögð á fjölgun fjölbreyttra at-
vinnutækifæra og að atvinnuleysi heyri 
sögunni til. Þá verði í fyrirrúmi velferð 
og menntun barna og umhyggja og 
skilningur á mismunandi aðstæðum 
þeirra og þörfum. Enginn verði skilinn 
útundan og að hagur efnaminni fjöl-
skyldna fari batnandi. Ég mun einnig 
vinna að því að okkur takist að sam-
einast um málefni eldri borgara og þá 
sérstaklega uppbyggingu fleiri hjúkr-

unarrýma strax á næsta ári, því annars 
blasir við mikill vandi í náinni framtíð. 

Árið 2015 er runnið upp. 
Hvernig verður þetta ár hjá okkur?
Reykjanes leitaði til nokkurra aðila og bað 
þá að svara í stuttu máli spurningunni:
Hvernig leggst árið 2015 í þig?
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Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokksins:

Á réttri leið og 
bjartsýn á framhaldið
Ég held að árið 2015 verði gott 

ár. Við höfum sem þjóð gengið 
í gegnum dimmt tímabil og 

segja má að orkan hafi farið í að 
reyna að þrauka og hin síðari misseri, 
hefur hún farið í ákveðið hreinsunar-
starf. Framundan er hins vegar upp-
byggingartímabil og ég finn fyrir létti, 
þó svo að mörg mál séu enn óleyst. 

Hvað Suðurnesin varðar þá trúi ég 
því að þau atvinnutækifæri sem lengi 
hafa verið í undirbúningi hér á svæð-
inu, muni verða að veruleika. Þegar 
verkefnin fara af stað í Helguvík þá 
munu þau hafa veruleg áhrif á fjár-

hagsstöðu Reykjanesbæjar og annarra 
sveitarfélaga á svæðinu. 

Enn ríkir óvissa varðandi húsnæð-
ismálin en á vorþingi munu birtast 
frumvörp frá húsnæðismálaráð-
herra sem tengjast umfangsmiklum 
breytingum á húsnæðiskerfinu. Þó svo 
að breytinga sé að vænta þá koma þær 
of seint fyrir suma en ég kvíði því þegar 
uppboð á húsnæði fólks hefst þann 1. 
mars nk. Það mun snerta marga hér 
á Suðurnesjum. Við erum líka að 
sigla inn í kjarasamninga sem verða 
erfiðir og ég býst við verkföllum og 
hörðum deilum. Sérstaklega í ljósi þess 

að sumar stéttir hafa að undanförnu 
fengið verulega kjarabætur á meðan 
aðrar hafa setið eftir. 

Það verður enginn skortur á ver-
kefnum á árinu 2015 en ég tel samt 
sem áður að við séum á réttri leið og 
er bjartsýn á framhaldið. 

Ásmundur Friðriksson alþingismaður Sjálfstæðisflokki:

Lægri skattar skilað tugum 
milljarða til heimilanna
Árið 2015 leggst vel í mig 

persónulega og sem þing-
maður veit ég að við erum á 

réttri leið en það tekur tíma að hrinda 
okkar stefnumálum í framkvæmd. Það 
er von mín að læknadeilan verði leyst 
þegar þessi grein kemur á prenti sem 
er stærsta einstaka málið í augnablik-
inu en ríkisstjórnin hefur sýnt að hún 
forgangsraðar fyrir heilbrigðisþjón-
ustuna og heimilin. Við höfum leiðrétt 
skerðingar eldriborgara og öryrkja en 
verðum áfram að gefa´í í þeim mála-
flokkum. Það er verið að bæta við fjár-
magni í menntakerfið og þar eins og 
annarstaðar er verið að taka á málum 
og vonandi verður það til góðs þegar 
upp verður staðið. 

Verðbólga er í sögulegu og stöð-
ugu lágmarki og kaupmáttur aukist 
um rúm 5% sl. 12 mánuði og alla 
forsendur fyrir að frekari verðlags-
lækkanir komi fram á næstu vikum 
og mánuðum en einn stærsti sigur 
verslunarinnar og neytenda er afnám 
vörugjalda á yfir 800 vöruflokkum nú 
um áramótin. Þar mun reyna á verslun 
og þjónustu að skila þeim ávinningi 
til fólksins og skapa það traust sem 
greinin þarf að ávinna sér hjá fólkinu 
í landinu. 

Það er verið að skapa atvinnulíf-
inu betra rekstrarumhverfi og áfram 
verður að lækka tryggingagjaldið. 
Á árinu verður nýtt fiskveiðistjórn-
unarkerfi til umræðu og vonandi 
næst að skapa frið um sjávarútveg-

inn til lengri tíma. Ég hef áhyggjur 
af fækkun útgerða og fiskiskipa með 
frekari veikingu sjávarbyggða og spyr 
hvort við höfum ekki gengið þann veg 
hagræðingar á enda sem kvótakerfið 
átti að leiða til. Útflutningagreinarnar 
eiga möguleika á að bæta kjör sinna 
starfsmanna án þess að raska stöð-
ugleika innanlands og þar á ég sérstak-
leg við ferðaþjónustuna og fiskvinnsl-
una en þessar greinar eiga að standa 
jafnfætis annarri stóriðju í landinu í 
launamálum. 

Ferðaþjónustan er orðin stóriðja og 
þarf að skila þjóðfélaginu sköttum og 
skyldum í samræmi við gríðarlegan 
vöxt. Árið 2003 komu 308 þúsund 
erlendir ferðamenn til landsins, 2013 
voru þeir orðnir 781 þúsund og í ár er 
gert ráð fyrir að þeir verði 1 milljón 
og á árinu 2015 verðum við að hefja 
gjaldtöku af ferðamönnum sem koma 
til landsins. 

Rammaáætlun er í endurskoðun 
og á árinu 2015 verður farið til baka 
á þann stað sem verkefnastjórn um 
Rammaáætlun hafði lagt til með 
röðun kosta í nýtingar- og verndunar-
flokka enda engin sátt um annað 
meðal meirihluta þjóðarinnar. En 
eins og fólki er í fersku minni breytti 
síðasta ríkisstjórn niðurstöðum ver-
kefnastjórnarinnar sem þverpólitísk 
sátt var um. 

Hvað Suðurkjördæmi varðar þarf 
víða að taka á málum. Verkefni þing-
manna Suðurkjördæmis er að tryggja 

jafnræði í úthlutunum fjármagns en 
stóru málin eru háhraðatengingar, 
velferðar-, samgöngu- og menntamál 
í kjördæminu. Iðnaðarráherra hefur 
lýst því yfir að sett verði lög um inn-
viðauppbyggingu í Helguvík sem er 
afar brýnt mál að ljúki á árinu 2015. 

Við búum enn við mesta atvinnu-
leysi landsins á Suðurnesjum og við 
verðum að leysa það með fjölgun 
atvinnutækifæra . Auka virkni at-
vinnuleitenda og skilyrða bætur því 
að viðkomandi stundi nám eða skili 
samfélaginu vinnuframlagi eftir 3-6 
mánuði á bótum. Ég hef lagt fram 
þingsályktun um það mál en þar 
skipta mestu hagsmunir þeirra sem 
vilja auka virkni sína og geta stundað 
vinnu til að framfleyta sjálfum sér og 
fjölskyldum sínum. 

Við erum að upplifa nýja pólitískar 
línur þar sem lægri skattar hafa skilað 
tugum milljarða aftur til heimilanna 
og einstaklingsframtakið fá notið sín 
betur, styrkingu stoðkerfisins í landinu 
þar sem hagsmunir heimilanna og at-
vinnulífs fara saman. Árið 2015 verður 
ganga til betra lífs fyrir alla.

Ólafur Þór Ólafsson forseti bæjarstjórnar Sandgerðis: 

Suðurnesjamenn eru 
í uppbyggingargír
Ég hef góða tilfinningu fyrir árinu 

2015 sem ég held að verði bæði 
skemmtilegt og spennandi. 

Suðurnesjamenn eru í uppbyggingargír 
og ég held að sá kraftur komi til með að 
smitast út í alla kima samfélagsins. Sem 
fyrr verða verkefnin mörg og krefj-
andi hjá okkur sem störfum á vettvangi 
sveitarfélaganna. Við verðum að gæta 
þess að vera samstillt í viðfangsefnum 
okkar til að skila Suðurnesjum fram á 
veginn og er þá sama hvort við erum 
að tala um fjölgun hjúkrunarrýma, 
markvissa atvinnuuppbyggingu eða 
hvaða það verkefni sem stuðlar að 
því að auka lífsgæðin hér á svæðinu. 
Hvað mig sjálfan varðar þá horfi ég 
með tilhlökkun til ársins 2015. Það 
urðu miklar breytingar á mínum 
persónulegu högum á síðasta ári og 
ég er þess fullviss að ný tækifæri og 
spennandi ævintýri bíði mín á nýju 

ári. Svo held ég að þetta verði skemmti-
legt fótboltasumar og afmælisár hjá 
okkur Reynismönnum. Ég hugsa að 
við förum upp um deild og það væri 
ekkert verra ef Víðismenn næðu að 
hanga í okkur og kæmu með. 

Bryndís Gunnlaugsdóttir bæjarfulltrúi Grindavík: 

Í Grindavík er 
mikil uppbygging
Ég er bjartsýnismanneskja svo 

ég hef trú á því að árið 2015 
verði gott ár. Ferðaþjónustan á 

Suðurnesjum er að aukast og okkur 
að takast að fá ferðamenn til að 
stoppa lengur á svæðinu og þar hefur 
Reykjanes Geopark, samstarfsverkefni 
sveitarfélaga og ferðaþjónustuaðila haft 
mikil áhrif. Í Grindavík er mikil upp-
bygging í gangi en Bláa lónið hefur 
hafið mikla stækkun á sínu starfssvæði 
og tvö ný gistiheimili að opna í Grinda-
vík ásamt því sem sjávarútvegurinn 
stendur vel og mikil nýsköpun í gangi á 
því sviði. Mikilvægt er að sveitarfélagið 
styrki innviðin til að geta tekið við fleiri 
íbúum er fylgir fjölgun starfa en gæta 
þess þó að vera ekki í uppbyggingu 
í samkeppni við atvinnulífið. Kjara-
samningar gætu orðið erfiðir á árinu en 
ég hef trú á því að með góðri samvinnu 
verði hægt að finna ásættanlega lausn 
fyrir alla aðila. Fyrir mig persónulega 

þá er ég sannfærð um að árið 2015 
muni færa mér gleði, hamingju og 
aukna þekkingu til að halda áfram 
að lifa lífinu brosandi ásamt því að ég 
stefni að því að gefa mér meiri tíma 
til að vera með fjölskyldu og vinum. 

Vilhjálmur Árnason alþingismaður Sjálfstæðisflokki:

Ár jákvæðni bjart-
sýni og framfara
Árið 2015 leggst mjög vel í mig 

þar sem ég tel að þetta muni 
verða ár uppskeru. Það hafa 

margir verið að vinna að mörgum 
góðum málum að undanförnu, þar 
með talið í atvinnulífinu og mennta-
málum inni á Alþingi. Ég held að ár-
angur vinnu þessa góða fólks muni 
líta dagsins ljós og mun það skila já-
kvæðum og góðum árangri fyrir okkar 
samfélag. Ég hlakka mikið til að sjá 
þessi góðu mál fæðast og vonandi get 
ég orðið að liði við að veita þeim fram-
gang. Við skulum láta þetta ár verða ár 
jákvæðni, bjartsýni og framfara. Kærar nýárskveðjur til ykkar allra

Vogar:

Skylda að mæta
Á fundi bæjarstjórnar Voga 14. des-

ember lagði forseti bæjarstjórnar 
leggur fram eftirfarandi bókun: 

„Bæjarstjórnarmanni ber skylda 
til að taka þátt í öllum bæjarstjórn-
arfundum og fundum í nefndum og 
ráðum sem hann hefur verið kjörinn 
til nema lögmæt forföll hamli. Aðal- 
og varamönnum í bæjarstjórn er skylt 
að taka kjöri í nefnd, ráð eða stjórn 
á vegum sveitarfélagsins, sem og til 

annarra trúnaðarstarfa á vegum sveitar-
félagsins. 

Þegar aðalmaður getur ekki mætt 
til fundar eða þarf að víkja af fundi af 
heilsufarsástæðum eða af öðrum óvið-
ráðanlegum ástæðum tekur varamaður 
hans sæti í bæjarstjórn á þeim fundi. 
Aðalmaður skal tilkynna forföll til 
fundarboðanda skv. samþykkt þessari, 
eins fljótt og auðið er og óska eftir því 
að varamaður verði boðaður. Forföll 

samkvæmt þessari málsgrein taka ávallt 
til viðkomandi fundar í heild, eða til 
loka fundar sé um það að ræða. 

Þegar fyrirséð er að aðalmaður í bæj-
arstjórn mun taka hlé frá störfum vegna 
atvika sem greinir í 2. mgr. í a.m.k. einn 
mánuð skal varamaður hans taka sæti í 
bæjarstjórninni frá og með næsta fundi, 
enda séu þá ástæður forfalla enn til staðar. 
Þegar forföllum lýkur tekur aðalmaður 
sæti sitt að nýju frá og með næsta fundi. 

Þegar aðalmaður fellur frá, missir 
kjörgengi eða fær lausn frá starfi í bæj-
arstjórn skal varamaður hans taka sæti 
í bæjarstjórn frá og með næsta fundi.“
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Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Lyf og Heilsa Reykjanesbæ og  
Sundmiðstöðin Vatnaveröld.
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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
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Útskrift haustannar 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja
Skólaslit haustannar og braut-

skráning Fjölbrautaskóla 
Suðurnesja fór fram laugar-

daginn 20. desember. Að þessu sinni 
útskrifaðist 61 nemandi; 53 stúdentar, 
einn af starfsbraut, fimm úr verknámi 
og fjórir úr starfsnámi. Nokkrir út-
skrifuðust af tveimur brautum. Konur 
voru 36 og karlar 25. Alls komu 47 
úr Reykjanesbæ, 8 úr Grindavík, 3 úr 
Sandgerði, tveir úr Vogum og einn úr 
Garði. 

Dagskráin var með hefðbundnu 
sniði. Kristján Ásmundsson skóla-
meistari afhenti prófskírteini og flutti 
ávarp og Guðlaug Pálsdóttir aðstoðar-
skólameistari flutti yfirlit yfir störf 
annarinnar. Hera Ketilsdóttir nýstúd-
ent flutti ávarp fyrir hönd brautskráðra 
og Þorvaldur Sigurðsson kennari flutti 
útskriftarnemendum kveðjuræðu 
starfsfólks. Nemendur Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar fluttu tónlist en Bryn-
dís Sunna Guðmundsdóttir nýstúdent 
söng tvö lög og Atli Marcher Pálsson 
nýstúdent lék á rafbassa. Kristján Karl 
Bragason lék undir á píanó og Guð-
björg Guðmundsdóttir söng dúett 
með Bryndísi í öðru laginu. 

Við athöfnina voru veittar viður-
kenningar fyrir góðan námsárangur. 
Arna Lind Kristinsdóttir og Haraldur 
Jónsson fengu viðurkenningu fyrir 
störf í þágu nemenda, Erla Sigurjóns-
dóttir og Hafdís Birta Johansson fyrir 
ensku, Jón Ágúst Guðmundsson fyrir 
efnafræði, Guðrún Eva Níelsdóttir 
fyrir sálar- og uppeldisfræði og Elín 
Sara Færseth fyrir bókfærslu. Sigur-
laug Herdís Friðriksdóttir fékk viður-
kenningu fyrir góðan árangur í stærð-
fræði hjá nemanda á félagsfræðibraut 
og Domínika Wróblewska fékk gjöf frá 
þýska sendiráðinu fyrir góðan árangur 
í þýsku. Hera Ketilsdóttir fékk viður-
kenningar fyrir árangur sinn í sálar- og 
uppeldisfræði og spænsku og Thelma 
Hrund Tryggvadóttir fyrir bókfærslu 
og góðan árangur í viðskipta- og hag-
fræðigreinum. Kristófer Sigurðsson 
fékk verðlaun fyrir spænsku og stærð-
fræði og hann fékk einnig gjafir frá 
Verkfræðistofu Suðurnesja og Íslenska 
stærðfræðifélaginu fyrir árangur sinn 

í stærðfræði. Skapti Benjamín Jónsson 
fékk viðurkenningar fyrir stærðfræði, 
ensku og spænsku. Þá fékk Andrea 
Björt Ólafsdóttir sex viðurkenn-
ingar fyrir námsárangur sinn, fyrir 
ensku, spænsku, líffæra- og lífeðl-
isfræði, efnafræði og stærðfærði og 
frá Þekkingarsetri Suðurnesja fyrir 
árangur sinn í líffræði. Sara Lind 
Ingvarsdóttir hlaut viðurkenningar 
fyrir árangur sinn í efnafræði, stærð-
fræði, ensku og spænsku. Þá fékk hún 
gjafir frá Verkfræðistofu Suðurnesja 
og Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir 
góðan árangur í stærðfræði og frá 
Danska sendiráðinu fyrir árangur 
sinn í dönsku. Sara Lind fékk einnig 
gjöf frá Landsbankanum fyrir góðan 
árangur í erlendum tungumálum. 
Alexía Rós Viktorsdóttir fékk viður-
kenningar frá skólanum fyrir góðan 
námsárangur í efnafræði, stærð-
fræði, ensku og spænsku. Alexía fékk 
gjafir frá Verkfræðistofu Suðurnesja 
og Íslenska stærðfræðifélaginu fyrir 
árangur í stærðfræði og frá Danska 
sendiráðinu fyrir góðan árangur í 
dönsku. Hún fékk síðan verðlaun frá 
Landsbankanum fyrir góðan árangur 
í erlendum tungumálum og einnig 
fyrir góðan árangur í stærðfræði og 
raungreinum. Kristján Ásmundsson 
skólameistari afhenti 100.000 kr. 
námsstyrk úr skólasjóði en hann er 
veittur til þess nemanda sem er með 
hæstu meðaleinkunn við útskrift og 
hlaut Sara Lind Ingvarsdóttir styrkinn. 

Sara Lind fékk einnig 30.000 kr. styrk 
frá Landsbankanum. 

Ragnheiður Gunnarsdóttir afhenti 
við athöfnina styrki úr styrktarsjóði 
Fjölbrautaskóla Suðurnesja. Sjóð-
urinn var stofnaður af Kaupfélagi 
Suðurnesja og Gunnari Sveinssyni, 
fyrrverandi kaupfélagsstjóra og fyrsta 
formanni skólanefndar Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja. Tilgangur sjóðsins 
er að efla og auka veg skólans með 
því að styrkja nemendur skólans til 
náms, að styðja við starfsemi sem eflir 
og styrkir félagsþroska nemenda og að 
veita útskriftarnemendum viðurkenn-
ingar fyrir frábæran árangur í námi og 
starfi. Þær Elín Pálsdóttir, Katrín Lóa 
Sigurðardóttir, Selma Rut Ómarsdóttir 
og Karen Ýr Eysteinsdóttir fengu allar 
20.000 kr. styrk fyrir góða frammistöðu 
í lífsleikni og ræðumennsku. 

Við lok athafnarinnar veitti skóla-
meistari Birni Sturlaugssyni gullmerki 
FS en hann hefur starfað við skólann 
í 25 ár. 

Að lokum sleit Kristján Ásmunds-
son aðstoðarskólameistari haustönn 
2014. 

(Heimasíða FSS)



Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

Sveitarfélagið GarðurSveitarfélagið Vogar



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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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
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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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Aðalfundi GG 
frestað í Grindavík
Vegna óviðráðanlegra aðstæðna 

verður fresta aðalfundi GG 
sem halda átti þann 27. des-

ember næstkomandi. 

Aðalfundur GG verður haldinn 
laugardaginn 10. janúar kl. 13: 00 í 
golfskálanum. Stjórn GG biðst afsök-
unar á þessari seinkun. 

Fjölmenni fylgdist  
með brennu og sýningu
Mikill fjöldi Suðurnesjamanna 

lagði leið sína í Garðinn á 
gamlárskvöld til að horfa á stórglæsilega 

brennu og flugeldasýningu sem efnt var 
til. Fallegt veður var og nutu gestir sam-
verunnar í Garðinum í að kveðja árið. 

Aflafréttir

Ágætis aflaár hjá bátunum
Nýtt ári komið og það hefst á 

vetrarvertíðinni 2015.  Ætla 
að renna með ykkur yfir afla-

tölur nokkura báta frá Suðurnesjunum  
í þessum pistli, og vil ég byrja á því 
að óska lesendum Reykjanes sem og 
lesendum Aflafretta pistlanna gleðilegs 
nýrs árs og vonandi hafið þið öll átt 
ánægjulegt ár.

Rennum í gegnum nokkra báta 
og byrjum á Happasæli KE enn við 
rennum í gegnum eftir skipaskrár-
númerum. Aflatölurnar hérna að 
neðan eru ekki allt endanlegar afla-
tölur fyrir árið 2014, því ekki voru allar 
aflatölur komnar inn.  

 Happasæll KE landaði 321 tonn í 
61 róðri, enn vélin hrundi í bátnum 
og liggur nú báturinn í Njarðvík og 
spurning hvort að ævi hans sé öll.  
Grímsnes GK var með 512 tonn í 87.  
Erling KE 1473 tonn í 88 róðrum allt 
í net.   Fjölnir GK 4232 tonn á línuna 
sem er ansi gott.  Tjaldanes GK 1000 
tonn í 140 róðrum sem er líka mjög 

gott og allt í net.   Maron GK 815 tonn 
í 191 róðrum á netum.

Gunnar Hámundarsson GK 121 
tonn í 62, Kristín GK 4187 tn í 52 
roðrum.  Magnús Geir KE 327 tonn í 
75 róðrum af rækju.  Ocean Breeze GK 
sem var við veiðar í Kanada landaði 
þar 1119 tonnum í 27 róðrum.  Gull-
toppur GK 1514 tonn í 197 róðrum á 
balalínu.   Ragnar Alfreðs GK 34 tonn 
í 14.  Fjóla GK 135 tonn í 47 róðrum, 
Sunna Líf KE 132 tonn í 96.    Njáll RE 
556 tonn í 113 á dragnót.  Guðrún KE 
87 tonn í 36 á færum.  Farsæll GK 643 
tonn í 102 enn núna hefur bátnum 
verið lagt.  

Sigurfari GK 911 tonn í 113.  Askur 
GK 379 tonn í 140 á netum.  Katrín 
GK 83 tonn í 25 enn báturinn kom 
úr lengingu og hét áður Una SU.  
Hraunsvík GK 261 tonn í 95.  Staka-
steinn GK 24 tonn í 43, enn Hjörtur 
á bátinn enn Hjörtur er skipstjóri á 
Njáli RE.  

Addi Afi GK 398 tonn í 105.  Dísa 

GK 100 tonn í 60 róðrum.  Baldvin 
Njálsson GK 3200 tonn í 5 löndunum.  
Gírinn hrundi í togararanum í sept-
ember og hefur togarinn því legið við 
bryggu í allt haust.  Guðrún Petrína 
GK 170 tn í 44, Birta Dís GK 173 tn í 
72. Andey GK 380 tonn í 117.  Guð-
björg GK 690 tonn í 140 róðrum.    
Daðey GK 909 tonn í 182.  

Gottileb GK sem reyndar hét Dóri 
GK í byrjun árs 654 tonn í 137 róðrum. 
Pálína Ágústdóttir GK 681 tonn í 145, 
Reyndar lenti báturinn í því í nóvem-
ber að vélin hrundi í bátnum og var 
báturinn því stopp allan nóvember 
mánuð. .  Guðmundur á Hópi GK 
314 tonn í 83.  Stella GK 292 tonn í 
75.  Maggi Jóns KE 116 tonn í 56.  Óli 
Gísla GK 414 tonn í 104,  Von GK 658 
tonn í 123.  Bergur Vigfús GK 529 tonn 
í 129.  Muggur KE og HU  519 tonn í 
103.  Dúddi Gísla GK 619 tonní 137.

Venni GK 50 tonn í 67, Sæfari GK 
57 tonn í 75.  Sædís Bára GK 284 tonn 
í 73 enn báturinn brann til kaldra kola 

í sumar í Sandgerði.  Hrappur GK 51 
tonn í 68, allt á færum.  Nýi Óli á Stað 
GK 234 tonn í 33.  Nýr Gísli Súrsson 
GK 659 tonn í 89 og nýja Auður Vé-
steins SU 602 tonní 84 róðrum.  

Dóri í Vörum 28 tonn í 28.  Óskar 
KE 17,5 tonn í 31.  Eyja GK 14 tonn í 
28, Þorgeir Guðmundsson gerir þann 
bát út svona smá fjölskyldutengsl 
að Eyja var systur Sigríðar sem var 
Mamma, mömmu minnar.  Og þegar 

ég var 13 ára þá fór í mína fyrstu sjó-
ferð með Þorgeiri og Ómari bróður 
hans á bátnum Hlýra GK sem þeir áttu 
og gerðu út á handfærum og var sjó-
veikin aðeins að hrjá mig í túrnum sem 
tók rúman sólarhring og mig minnir 
að aflinn hafi verið tæp 2 tonn á fær-
unum eftir túrinn.    

Alla GK 54 tonn í 73,  Sigrún GK 
168, 41 tonn í 60.  Brynjar KE 51 tonn 
í 46.  Líf GK 76 tonn í 82.  Magnús 
GK 28 tonn í 26, Diddi KE 129 tonn 
í 54 enn báturinn var einn af þeim 
aflahæstu báta undir 8 BT að stærð.  
Elín Kristín GK 26 tonn í 44.

Makríll sem veiddur var í handfæri 
er inn í aflatölunum hérna að ofan enn 
makríll sem veiddur var í troll er það 
ekki.  Ef nokkur makríltrollskip eru 
skoðuð þá má t.d sjá að Sóley Sigurjóns 
GK var með 766 tonn í 13 löndunum, 
Berglín GK 697 tonn í 12, Sigurfari GK 
80 tonn í 3, Tjaldanes GK 86 tonn í 5 
og Grímsnes GK 80 tonn í 7.

Semsé ágætis aflaár hjá bátunum á 
Suðurnesjunum og spurning hvernig 
árið 2015 mun verða aflalega séð.

Gísli R.






