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Garðmenn efla þrekið
Síðustu mánuðina hafa staðið yfir framkvæmdir við 
stækkun Íþróttamiðstöðvarinnar í Garði. Framundan 
er að taka í notkun stóran og glæsilegan þreksal með 

fullkomnum tækjum. Föstudaginn 23. janúar frá 
kl.17: 00 til 20: 00 verður þessi stórglæsilega aðstaða 
til sýnis.
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Enn einu sinni höfum við rækilega verið minnt á það hversu mikil ógn 
okkur stafar af öfgahópum,sem vilja rústa vestrænni menningu og 
siðum.Eigum við að láta sem okkur komi það ekkert við að ofstækis-

fullir hryðjuverkamenn ráðist inn á ritstjórnaskrifstofu grínblaðs í París og 
myrði 12 einstaklinga. Hér er ráðist að okkar helgasta rétti að hafa málfresli 
og tjáningafrelsi. Okkar þjóðfélög byggjast á því að við höfum rétt til að tjá 
okkar skoðanir. Við viljum standa vörð um okkar lýðræði og skoðanafrelsi.

Það sýndi sig vel í París að almennir borgara sýndu það með þátttöku sinni á 
götum og torgum að menn vilja standa saman og stöðva hryðjuverka hópa,sem 
ætla að þröngva sínum kenningum og siðum upp á okkur. Þjóðarleiðtogar í 
Evrópu og víðar sýndu með þátttöku sinni hversu mikla áherslu þeir leggja á að 
við stöndum saman gegn þeirri ógn sem öfstækismenn skapa og nota trú sína 
til að réttlæta dráp á saklausum borgurum.Við Íslendingar getum ekki setið hjá.

Það er því í hæsta máta skrítið að hér upp á Íslandi er hópur fólks og þar með 
talið forystumenn stjórnmálaflokka,sem líta svo á að ekki megi ræða hættuna 
sem stafar af fjölmenninngunni og að allir eigi að vera velkomnir til landsins.
Hvers vegna má ekki ræða málin og gera ráðstafanir til að draga úr hættunni?

Á dögunum fór allt á annan endann í þjóðfélaginu þegar Ásmundur Friðriks-
son þingmaður kjördæmisins leyfir sér að setja fram spurningar og hvetur til 
að málin séu rædd og athugað sé hvort verið geti að innan um annars ágætt 
fólk leynist öfgamenn,sem okkur gæti stafað hætta af. Auðvitað má deila um 
framsetningu Ásmundar á málinu. Hann hefði átt að setja málið fram með 
öðru orðavali. En hvers vegna má ekki ræða hans skoðanir eins og annarra?

Hópur fólsks í þjóðfélaginu ræðst á Ásmund og hans skoðanabræðrum og kalla 
rasisti og þaðan af verri nöfn. Forystumenn Sjálfstæðisflokksins hamast eins 
og þeir mögulega geta til að afneita þingmanninum. Sumir ganga svo langt 
að segjast skammast sín fyrir að vera í sama flokki og hann.

Ef við viljun hafa tjáningafrelsi í landinu hljótum við að þola að einstaklingar 
hafi aðra skoðun og sýn á málin en við. Tjáningafrelsið hlýtur að eiga að gilda 
í báðar áttir ekki bara aðra.

Við megum ekki láta eins og okkur komi ekkert við hvernig öfgahópar vinna.
Við verðum að vera undirbúin að hryðjuverkamenn geti ráðist til atlögu hér 
á landi. Það er því nauðsynlegt að lögreglan sé þjálfuð með það í huga og fái 
að nota þau vopn sem þarf.

Auðvitað viljum við taka á móti góðu erlendu fólki,sem hingað kemur til að 
vinna og búa og virðir okkar leikreglur á Íslandi. En við verðum að gera allt 
sem hægt er til þess að halda frá landinu ofstækisfullu öfgafólki sem leggur 
höfuðáherslu á að ráðast að okkar grunngildum. 

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Tjáningafrelsi  
í báðar áttir

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 5. febrúar 2015.NÆSTA BLAÐ

Bingó á  
Nesvöllum
Bingónefnd Félags eldri borgara 

heldur Bingó föstudaginn 6. febr-
úar n.k. kl.13: 30 á Nesvöllum. Margir 
góðir vinningar eru í boði.

Allir samþykktu fjárhagsáætlunina
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 

afgreiddi fjárhagsáætlun sína 
á fundi 30. des.s.l. Fulltrúar 

meiri-og minnihluta létu bóka við 
afgreiðsluna. Hér birtist hluti af bók-
unum. 

Gert ráð fyrir tapi upp á 
500 milljónir 
„Þrátt fyrir yfirlýsingar og jákvæð 
fyrirheit gagnvart íbúum við síðustu 
kosningar svo og margra ára skammir í 
garð Sjálfstæðismanna á undanförnum 
árum og áratugum, hlýtur að vekja 
sérstaka athygli að meirihlutinn skuli 
leggja fram fjárhagsáætlun þar sem gert 
er ráð fyrir tapi upp á rúma 500 millj-
ónir króna hjá A-hluta bæjarsjóðs og 
rúmlega 400 milljón króna tapi þegar 
horft er til samstæðunnar. 

Fjárhagsáætlunin staðfestir hins 
vegar það sem Sjálfstæðismenn hafa 
sagt um árabil að rekstur sveitarfélags-
ins sé erfiður og nauðsynlegt sé að auka 
tekjur bæði íbúa og sveitarfélagsins 
með fjölgun vel launaðra starfa. 

Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins 
minna á að með þeirri fjárhagsáætlun 
sem nú er til afgreiðslu er ekki gert ráð 
fyrir auknum tekjum af atvinnuverk-

efnum sem verið hafa í undirbúningi 
um árabil, m.a. í Helguvík. Af þeim 
sökum er nú tekin ákvörðun um að 
hækka bæði útsvar og fasteignagjöld 
umtalsvert. Ítrekuð er sú skoðun sem 
bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa 
lýst í bæjarstjórn að um leið og þau 
atvinnuverkefni munu skila sér í hús er 
mikilvægt að bæjarstjórn standi sam-
hent að því að draga til baka ákvarðanir 
um hækkun gjalda á íbúa sveitarfé-
lagsins“. 

Dregið úr greiðslum  
fyrir yfirvinnu segir 
meirihlutinn
„Lögð er áhersla á hagræðingu í rekstri 
bæjarfélagsins og B-hluta fyrirtækja en 
einnig er gert ráð fyrir auknum skatt-
tekjum með hærri álagningu í útsvari 
og fasteignasköttum. Hagræðingin í 
rekstrinum snýr í fyrsta lagi að þeim 
launaliðum sem tilheyra ekki föstum 
launum. Þar er um að ræða greiðslur 
fyrir notkun bifreiða starfsmanna en 
framvegis verður einungis greitt fyrir 
akstur sem starfsmenn aka sannar-
lega fyrir bæjarfélagið skv. skráningu 
í akstursbók. Þá verður dregið úr 
greiðslum fyrir yfirvinnu“. 

“Áfram verður unnið að því að fjölga 
fjölbreyttum atvinnutækifærum m.a. 
með áframhaldandi uppbyggingu 
í Helguvík. Þá verður unnið að því 
að koma í not öllum þeim íbúðum 
sem standa auðar, svo og öllum þeim 
lóðum sem er búið að gera klárar 
fyrir byggingar bæði fyrir íbúðar- og 
atvinnuhúsnæði“. 

Meirihlutinn hræddur  
við aukið lýðræði segir 
Framsókn
„Telja verður þá ákvörðun meirihlutans 
furðulega að henda þeirri þróun sem 
hafin var síðastliðið vor, með íbúavef 
Reykjanesbæjar, fyrir róða. Tilraun sem 
ekki er búið að fullreyna. Íbúar hafa 
haft góða og greiða leið til að hafa áhrif 
á sitt umhverfi, stjórnsýslu og sam-
ráði við stjórn bæjarfélagsins. Nú kýs 
meirihlutinn þrátt fyrir fögur fyrirheit 
um aukið lýðræði og bætt samráð við 
íbúa að skera á frábæra leið til að íbúar 
geti haft bein áhrif og séð tillögur sína 
fá formlega teknar fyrir og afgreiddar. 
Meirihlutinn sýnir nú sem fyrr að þau 
eru hrædd við aukið íbúalýðræði. Lýð-
ræði kemur ekki ókeypis það kostar 
bæði fé og fyrirhöfn að bæta það“. 

Grindavík:

Menningarvikan
verður 15. -22. mars 
Athygli er vakin á því að frí-

stunda- og menningarnefnd 
hefur samþykkt að hin árlega 

Menningarvika verði að þessu sinni 15 
- 22. mars nk. Þetta verður í sjöunda 
sinn sem Menningarvikan verður 
haldin og að þessu sinni verður hún 
með alþjóðlegu ívafi þar sem mark-
miðið er að sýna þá fjölbreyttu flóru 
mannlífs sem er í Grindavík. 

Jafnframt hefur verið ákveðið að 
setja á laggirnar fjölmenningarund-
irbúningshóp til að aðstoða við 
verkefnið. Þess má geta að vinabær-
inn Piteå ætlar að senda listafólk til 
Grindavíkur til að taka þátt í menn-
ingarvikunni, bæði tónlistarfólk og 
listmálara. Þá mun bókasafnið vera 
með sérstaka fjölþjóðlega dagskrá í 
mennigarvikunni. 

Þá er auglýst eftir tilnefningum til 
Menningarverðlauna 2015. Óskað er 

eftir tilnefningum á netfangiðthor-
steinng@grindavik.is

Grindvíkingar, fyrirtæki, stofnanir, 
þjónustuaðilar og allir þeir sem hafa 
áhuga á menningu eru hvattir til þess 
að skipuleggja menningarviðburði í 
þessari skemmtilegu viku. 

Til þess að komast í auglýsta dagskrá 
Menningarvikunnar þarf að senda upp-
lýsingar um viðburðinn á thorsteinng@
grindavik.is, í síðasta lagi 25. febrúar 
nk. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri frí-
stunda- og menningarsviðs á netfang-
iðthorsteinng@grindavik.is eða í síma 
420 1100. 

Óskað eftir tilnefningum til menn-
ingarverðlauna 2015 

Samkvæmt venju verða menningar-
verðlaun Grindavíkurbæjar afhent í 
menningarvikunni sem haldin verður 

15. -12. mars næstkomandi. Óskað er 
eftir tilnefningum frá bæjarbúum á 
netfangið thorsteinng@grindavik.is, í 
síðasta lagi 25. febrúar næstkomandi. 

Verðlaunin geta verið veitt einstak-
lingi, stofnun eða samtökum sem viður-
kenning fyrir eftirtektarvert framtak 
á sviði lista og menningar. Hlutverk 
verðlaunanna er m.a. að vera almenn 
hvatning til eflingar menningar- og 
listastarfs í sveitarfélaginu. Tilnefn-
ingunni skal fylgja rökstuðningur. 

Eftirtaldir hafa fengið menningar-
verðlaun Grindavíkurbæjar: 
2010 - Saltfisksetur Íslands í Grinda-

vík og Ómar Smári Ármannsson fyrir 
örnefna- og minjakort. 
2011 - Aðalgeir og Kristinn Jóhanns-

syni fyrir öflugt menningarlíf á kaffi-
húsinu Bryggjunni. 
2012 - Þorbjörn hf. fyrir mina- 

myndasýningu fyrirtækisins. 
2013 - Einar Lárusson fyrir framlag 

til menningarmála. 
Árið 2014 var Halldór Lárusson 

Bæjarlistamaður Grindavíkur.
Fyrirkomulagið er því þannig núna 

að veitt eru menningarverðlaun og 
Bæjarlistamaður ársins til skiptis.

Séra Sigurður 
á léttum 
föstudegi
Á morgun 23. janúar(Bóndadagur) 

er léttur föstudagur á Nesvöllum 
kl.14: 00. Séra Sigurður Grétar Sigurðs-
son mætir með gítarinn. Kaffihúsið 
opið. Allir velkomnir. Aðalfundur Kvenfélags Keflavíkur

Aðalfundur kvenfélags 
keflavíkur verður haldin 
í Rauðakrosshúsinu við 

Smiðjuveg Keflavík. 
Mánudaginn 2. Feb.2015. Kl. 20.00

Almenn aðalfundarstörf, ársskýslan, 
Kostning í stjórn og nefndir, rekstr-

arskil og fl. 
Kaffi og kökur að venju kvenfélags-

kvenna. 

Stjórn Kvenfélagskvenna Kf. hvetur 
konur til að sýna samstöðu og vera 
duglegar að mæta og kjósa. 

Frítt og ókeypis 
dettur út
Bæjarstjórn Reykjanesbæjar 

samþykkti á fundi sínum 2. 
desember s.l. að allt sem heitir frítt 
eða ókeypis detti út enda á það ekki 
heima í gjaldskrá
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Hvernig leggst árið 2015 í þig?
Í síðasta blaði Reykjaness svöruði 19 aðilar spurningunni:  
“Hvernig leggst árið 2015 í þig?”  
Reykjanes leitar nú til fleiri aðila til að svara þessari spurningu. 

Kristján P. Ásmundsson skólameistari FSS:

Erum að vinna að nýjum námskrám
Árið 2015 leggst bara vel í mig. 

Það eru margir spennandi 
hlutir framundan í skóla-

málum. Núna erum við að vinna að 
nýjum námskrám sem verða teknar 
upp í haust. Þeir nýnemar sem inn-
ritast í haust hefja því nám samkvæmt 
nýrri námskrá. Þetta felur í sér fjöl-
mörg tækifæri og möguleika á því 
að stokka upp hlutina og koma með 
nýjungar bæði í bóklega náminu sem 
og því verklega. Í FS stefnum við að 
því að hafa þrjár stúdentsbrautir, tvær 
hefðbundnar! raunvísindabraut og 
félagsvísindabraut. Þriðja brautin er 
svo fjölgreinabraut, en þar geta nem-
endur sett upp námið þannig að það 
henti sem best þeirra áhugamálum og 

um leið gefi sem bestan undirbúning 
fyrir það nám sem stefnt er á. Náms-
lok verða sveigjanleg en þessar brautir 
verða skipulagðar þannig að nemendur 
geta lokið þeim á þremur árum. Verk- 
og starfsnámið verður með svipuðu 
sniði og verið hefur. Við stefnum að því 
að halda áfram að bjóða nemendum 
á Suðurnesjum uppá öflugt, fjölbreytt 
og gott nám. Ég vona að nemendur á 
svæðinu beri gæfu til að nýta sér það 
enda vitum við að menntun er mjög 
mikilvæg í nútíma samfélagi. 

Skertar fjárveitingar til framhalds-
skólanna eru helsta áhyggjuefnið en 
þar hefur því miður verið mikið skorið 
niður undanfarin ár. Sem betur fer 
hefur skólinn notið velvilja og stuðn-

ings fyrirtækja 
og félagasam-
taka og það 
hefur hjálpað 
okkur mikið 
við endur-
nýjun á búnaði 
og tækjum og 
fyrir það er ég 
afar þakklátur. 

Nemendur 
okkar í FS er 
upp til hópa 

afbragðs fólk og því er ekki ástæða 
til annars en horfa björtum augum til 
framtíðarinnar. Ég óska Suðurnesja-
mönnum gleðilegs árs og farsældar á 
komandi ári.

Kristinn Þór Jakobsson bæjarfulltrúi Reykjanesbæ: 

Samfélagið okkar er 
fólkið sem það myndar
Bjartsýni er það sem einkennir 

áramót hjá okkur öllum. Ég 
ber miklar væntingar fyrir 

mig persónuleg til ársins 2015, og ekki 
síður fyrir Reykjanesbæ. Ef okkur Ís-
lendingum sem þjóð ber sú gæfa að 
spila úr þeim spilum við höfum á hendi 
þá verður fátt til að stöðva okkur í 
framafara sókn; veldur hver á heldur. 
Fyrir Reykjanesbæ verður árið vonandi 
ár góðra tíðinda. Atvinnuverkefni sem 
unnið hefur verið að í svo langan tíma 
verði að veruleika og unnið við styrk-
ingu innviða samfélagsins hvar sem 
veikan blett er að finna. Samfélagið 
okkar er fólkið sem það myndar. 

Samanburður milli landsvæða sýnir 
að Suðurnesin fá minna fé úr sam-
eiginlegum sjóðum til heilbrigðis-, 
mennta- og atvinnumála. Þessi ójöfn-
uður er eitthvað sem sveitarstjórnar-
menn og alþingimenn svæðisins verða 
að helga störfum á árinu 2015 til að 
fá leiðrétt og jafnað. Markmið okkar 

fyrir 2015 á að vera að vinna að því 
með ráðum, brögðum og aðgerðum að 
íbúar á Reykjanesi fái að minnsta kosti 
jafn mikið fé til þessara málaflokka og 
aðrir landsmenn. Við verðum að finna 
óhefðbundnar leiðir til þess hinar rót-
grónu hafa ekki dugað. Til þess þarf 
hugmyndaauðgi, vilja og seiglu og ekki 
síst samstöðu. Ég er til en þú? 

Guðmundur Pétursson verkefnastjóri:

Það er að koma  
viðsnúningur
Árið 2015 leggst bærilega í 

mig og sýnist mér að það 
sé að koma viðsnúningur í 

þeim verkefnum sem nú eru byrjuð 
og er verið að bjóða út. Þetta þýðir að 
verðmætasköpun ætti að fara að eiga 
sér stað í meira mæli. Mörg fyrirtæki 
eiga um sárt að binda ennþá og mun 
taka einhvern tíma að rétta það við. Við 
erum samt á réttri leið á heildina litið, 
atvinnuleysi er á niðurleið og heyrist á 
götuhornum að iðnaðarmenn í Noregi 
eru sumir að huga heimferð fljótlega. 

Gunnar Þórarinsson bæjarfulltrúi Reykjanesbæ: 

Framundan eru 
bjartari tímar
Eftir markvissa vinnu á liðnu ári 

við að ná utan um fjárhagsstöðu 
Reykjanebæjar, með greiningu 

óháðra aðila, kom í ljós að hún var 
slæm. Rekstur Reykjanesbæjar árið 
2015 mun draga dám af þessari stöðu. 

Á uppeldisslóðum mínum í Voga-
hverfinu í Reykjavík voru á æskuárum 
mínum miklir snjóavetur. Við krakk-
arnir notfærðum okkur það og fórum 
á skíði. Næsta brekka var við Elliða-
árnar fyrir neðan Árbæinn gamla. 
Þangað var löng gönguleið á skíðunum 
og síðan upp brekkuna en engin var 
skíðalyftan í þá daga. Síðan renndum 
við okkur niður brekkuna . Það var 
ánægjuleg stund og stritsins virði. 

Við íbúarnir í Reykjanesbæ og bæj-
arstjórn stöndum frammi fyrir samb-
ærilegu verkefni. Við þurfum að sækja 
á brattan. Við eigum að halda áfram að 
búa í haginn fyrir unga fólkið og sjá það 
eflast og dafna. Fjölmörg tækifæri eru 
síðan innan seilingar fyrir fólkið okkar 
sem er að vaxa úr grasi og mun hasla 

sér völl í atvinnulífinu. Þar mun það 
fá tækifæri til að veita hugviti sínu og 
kröftum útrás. Framundan eru síðan 
bjartari tímar ef okkur íbúunum lánast 
að vinna saman að þessu verkefni. Þar 
mun máttur samstöðunnar skila okkur 
upp brekkuna. 

Með kærri þökk til allra Suðurnesja-
búa fyrir liðnar stundir og ósk um far-
sæld á komandi árum. 

Svava Bogadóttir, skólastjóri Stóru-Vogaskóla:

Viðbót í verkmenntakennslu
Þar sem ég vinn afskaplega áhuga-

vert starf með skemmtilegum og 
skapandi nemendum og sam-

stilltum og fjörugum starfsmannahópi 
get ég ekki annað en fagnað árinu 2015. 
Ýmis verkefni bíða sem við hlökkum til 
að takast á við. Meðal annars þau sem 
ég fjalla hér um: 

Í vetur vinna nemendur á unglinga-
stigi samþætt verkefni í listgreinum. Í 
8. bekk er áhersla á Hönnun og smíði. 
Í 10. bekk er það Leiklist og búninga-
hönnun og í 9. bekk Matur og menn-
ing, en þau byrjuðu sitt starfsár með því 
að bjóða foreldrum og starfsmönnum 
á matarkynningu og myndlistarsýn-
ingu undir áhrifum Norður-Ameríku. 
Þessi viðbót í verkmenntakennslu er 
samkvæmt nýrri aðalnámskrá grunn-
skóla og eru nemendur ánægðir með 

verkefnin. Þó Menntamálaráðuneytið 
gefi þessi fyrirmæli þá er þetta ekki 
viðbót í kennslustundamagni svo 
við þurfum að sama skapi að fækka 
kennslustundum í bóklegum greinum 
á móti. 

Sjöundi bekkur er að undirbúa sig 
fyrir Legóckeppni sem fer fram í Há-
skólabíói eftir tvær vikur, það er mikill 
sköpunarkraftur í nemendum og út-
sjónarsemi þjálfuð og samvinna. 

Allir nemendur skólans eru síðan 
að þjálfa lestur en 4. og 7. bekkingar 
þjálfa sig alveg sérstaklega fyrir Litlu 
og Stóru upplestrarkeppnina. 

Nemendur okkar er hópur af frá-
bærum krökkum sem við erum ánægð 
með, stolt yfir að hafa hér og okkur 
líður vel með. Það er eftir því tekið að 
þau sýna öðrum vináttu og virðingu. 

Við þcurfum í sameiningu að vekja hjá 
þeim metnað, taka eftir því sem vel er 
gert og hrósa, sem mun þá auka trú 
þeirra á eigin námsgetu og þeim mun 
líða enn betur. 

Guðjónína Sæmundsdóttir, Forstöðumaður MSS: 

Maður sér jákvæða hluti daglega
Árið 2015 leggst vel í mig. Það 

á eflaust eftir að verða um-
hleypingasamt eins og veð-

urfarið þessa dagana en það er ekki 
endilega neikvætt. Það verður seint 
sagt um Ísland að þar sé veðrið til-
breytingalítið og ég tel að það sama 
muni eiga við þjóðfélagsmálin á árinu. 
Mörg erfið mál munu koma upp og 
má búast við átökum á vinnumarkaði 
og vonar maður að þau munu leysast 
á tiltölulega skömmum tíma. En það 
jákvæða er að hér á þessu svæði hefur 
atvinnuleysi minnkað og er ferðaþjón-
ustan mjög öflug og eru vangaveltur 
um hvort nógu margir séu á svæðinu 
til að vinna þau störf sem verða í boði 
núna í sumar. 

Í mínu starfi sér maður jákvæða 
hluti daglega þar sem einstaklingar 
eru að takast á við nýja hluti og fara 
út fyrir sinn þægindaramma. Það er 
erfitt og ekki átakalaust en því sætari 
verður sigurinn þegar einstaklingur-
inn hefur sigrast á eigin hindrunum 
hvort sem þær eru námslega, hug-
lægar, áþreifanlegar eða fjárhagslega. 
Eins og fyrrum nemandi sagði „Það er 
enginn afsökun að vera gamall/gömul 
til að leggja ekki af stað í nám. Það eru 
allstaðar útréttar hendur til að hjálpa 
manni ef blæs á móti“. Ég held að á 
árinu munu margir taka þessi orð og 
leita til skólastofnanna hér á svæð-
inu og okkar hlutverk er að taka vel á 
móti nýjum og gömlum nemendum 

og hjálpa þeim að ná markmiðum 
sínum og það munum við gera. 
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Ánægðir notendur
Sjóvinnsla: Hundruð tonna í gegn og bara skipt um hnífa!
Heildstæð vélalína: M500 hausarar, M700 flökunarvél, M800 roðdráttarvélar
Marín vélasamstæðan frá Vélfagi ehf. hefur reynst okkur á Þerney RE sérstaklega vel. Þegar sótt er á fjarlæg fiskimið eins og Barentshafið 
til að ná í mikið magn af fiski í hverri ferð eru Marín vélarnar þungamiðja vinnslunnar í skipinu. Rekstraröryggið er enn betur tryggt með 
nýjungum í M700 og M800; 700 tonn af blönduðum þorski fara í gegn hjá okkur án þess að nokkuð þurfi að gera annað en skipta um 
hnífa í M700.
Við í áhöfninni erum gríðarlega þakklátir fyrir að hafa fengið að taka virkan þátt með starfsmönnum Vélfags í því verkefni að hanna og þróa 
fiskvinnsluvélar sem hafa náð þeim mikla og góða árangri eins og raun ber vitni.

M800 roðdráttarvél: 4 roðdráttareiningar!
Hægri og vinstri flök roðdregin sjálfstætt án truflana frá hinu.Tryggir hámarks flakagæði, nýtingu og afköst. Tvær aukaeiningar 
ávallt klárar: skipt út á 3-5 mínútum. Hámarkar nýtingu og flakagæði mismunandi fisktegunda ásamt uppitíma vinnslunnar:
M800 roðvélar standa nú vaktina hér um borð í Þerney RE og nokkur þúsund tonn hafa þegar farið í gegnum þær. Á þeim tíma hefur varla 
sést sporðklippt flak og frátafir vegna bilana eða þessháttar eru engar. Einstaklega þægilegt er að sinna reglubundnu viðhaldi; 
roðdráttareiningin einfaldlega sett inn á vinnuborð og vinnan framkvæmd við bestu skilyrði á meðan M800 vinnur áfram með hinar. 
Flækjustig M800 er ekkert. Einföld hönnun og meira rekstraröryggi

Marínmenn og vélstjórar á Þerney RE 1

M500 hausarar
Nýting jókst um 1-1,5%. Skurður á fiskinum beinni og fallegri. Betra og einfaldara að viðhalda og þrífa.

Marínmenn á Oddeyri EA-210

Landvinnsla: Afkastamikil og viðhaldslítil
M700 flökunarvélin frá Vélfagi ehf. er jafnan notuð mest af þeim vélum sem við erum með hér í fiskvinnslu Samherja á Dalvík. 
Afköst vélarinnar eru góð sem og nýting og meðferð á flökum. Bilanatíðni er mjög lág og rekstrarkostnaður vélarinnar þar af leiðandi 
líka. Auðvelt aðgengi gerir vélina mjög þægilega í viðhaldi, einfalt er að fjarlægja allar hlífar og bönd vélarinnar sem sparar einnig tíma til 
stillinga og þrifa og góð vinnuaðstaða er við vélina. Í hönnun M700 vélarinnar hefur verið lagt upp úr því að velja efni sem er gott að 
þrífa, sem er lykilatriði í matvælaframleiðslu.Varahlutaþjónusta Vélfags ehf. hefur verið til algjörrar fyrirmyndar, sem og öll önnur 
samskipti við fyrirtækið vegna þjónustu við vélina.

Birgir Þór Gunnarsson, vélstjóri hjá Samherja Ísland ehf á Dalvík.
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Ásgeir Margeirsson forstjóri HS orku:

Tvær borholur í Svartsengi 
og ein á Reykjanesi
Hvaða framkvæmdir verða helst 

á dagskrá hjá HS orku í ár? 
Reykjanes leitaði til Ásgeirs 

Margeirssonar varðandi suurninguna. 
HS Orka leggur í töluverðar fram-

kvæmdir á árinu 2015. Eru þessar 
framkvæmdir mun meiri en verið hafa 
undanfarin ár. Stærsta framkvæmdin 
felst í borun þriggja borhola, einni á 
Reykjanesi og tveimur í Svartsengi. 
Er þessum borunum ætlað að tryggja 
áframhaldandi rekstur orkuveranna og 
vera liður í stækkun þeirra. 

Ennfremur er unnið að byggingu s. k. 
niðurdælingarlagnar á Reykjanesi, sem 
flytur vökva frá orkuverinu að niður-
dælingarholum, sem skila vökvanum 
aftur djúpt niður í jörðu. Í Svartsengi 
er einnig unnið að byggingu lagnar frá 

orkuverinu til sjávar vestan við Grinda-
vík, þar sem affallsvökva verður veitt til 
sjávar. Stefnt er að nýtingu vökvans í 
fiskeldisstöð sem fyrirhugað er að reisa 
á iðnaðarsvæði nærri ströndinni. 

HS Orka vinnur áfram að upp-
byggingu Auðlindagarðsins, með 
þeim fjölmörgu fyrirtækjum sem 
nýta margvíslega auðlindastrauma 
frá orkuverunum og eru uppi nokkrar 
nýjar hugmyndir um frekari nýtingu 
af þeim toga. Í dag starfa mun fleiri 
starfsmenn við þessi fyrirtæki en við 
orkuverin sjálf. 

HS Orka mun á árinu einnig halda 
áfram skoðun á fleiri virkjunarkostum, 
bæði jarðvarma á Reykjanesskaganum 
og á nokkrum vatnsaflskostum á öðrum 
stöðum á landinu. 

Óbreytt  
gjaldskrá
Reykjanes hafði samband við Júlíus 

J. Jónsson, forstjóra HS veitna og 
spurði hvort gert væri ráð fyrir gjald-
skrárbreytingum í ár. 

„Fjárhagsáætlun HS Veitna gerir 
ekki ráð fyrir gjaldskrárbreytingum á 
árinu (miðað við núverandi verðlags-
horfur)“ sagði Júlíus

Sjö sinnum meira í listamannalaun
Ríkissjóður hefur nýlega til-

kynnt um hverjir hljóta lista-
mannalaun. Alls eru veitt 1601 

mánaðarlaun uppá rúmar 515 millj-

ónir króna. Auðvitað viljum við hafa 
menningu og listir, en það vekur athygli 
að ríkissjóður veitir aðeins 70 millj-
ónum króna til afreksíþróttamanna. 

Margir taka örugglega undir, að það 
er skammarlega lágt í samanburði við 
listamannalaun. 

Miklar 
upplýsingar? 
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 

8. janúar s.l. var bókað: „Samn-
ingur um mannauðsráðgjafa

Bæjarstjóra falið að ganga frá málinu 
miðað við umræður á fundinum“. 

Nýi meirihlutinn boðaði ítarlegri 
upplýsingar til bæjarbúa í bókunum, 
þannig væri hægt að fylgjast með. Opin 
stjórnsýsla, allt upp á borðið o.s.frv.

Er þetta í anda þeirrar stefnu?

Kristinn 
skammar 
meirihlutann
Á fundi Bæjarráðs Reykjanes-

bæjar 8. janúar s.l. lagði 
Kristinn Jakobsson fulltrúi 

Framsóknarflokksins fram eftirfar-
andi bókun: 

„Ég tek undir hvatningu starfs-
manna til eigenda Brunavarna 
Suðurnesja. Augljóst er að meirihluti 
Bæjarstjórnar Reykjanesbæjar vinnur 
ekki að því að styrkja atvinnulíf í 

bæjarfélaginu og uppgangi fyrirtæka 
í eigu bæjarfélagsins. Með einhliða 
ákvörðun stjórnar BS án umræðu 
við hagsmunaaðila s.s. starfsmenn, 
eigendur og möguleg samstarfsfélög á 
svæðinu. Um leið og litið er til fram-
tíðar og þeirra verkefna sem í bígerð 
eru, verður ekki horft fram hjá því 
með fjölgun fyrirtækja á Reykjanesi 
mun hagur BS vænkast að sama skapi. 
Stjórn BS stendur nú í viðræðum um 
sameiningu BS og Slökkviliðs höf-
uðborgarsvæðisins sem telja verður 
meiriháttar breytingu á skipan og 
rekstri Brunavarna Suðurnesja, í 
þessum viðræðum er vaðið án nokkrar 
umræðu eða ákvörðunar eigenda BS“.

Það er oft erfitt hjá smáfuglunum. Munum eftir að gefa þeim.

Bæjarráðsfréttir frá Sandgerði
Bæjarráð Sandgerðis fundaði í 

desember fundaði í desember 
s.l. og tók m.a. fyrir: 

Strætó: almenningssam-
göngur á Suðurnesjum
Fyrir fundinum liggur greinargerð 
íþrótta- og æskulýðsfulltrúa Sveitar-
félagsins Garðs og frístunda- og 
forvarnarfulltrúa Sandgerðisbæjar 
vegna niðurgreiðslu bæjarfélaganna 
á fargjöldum í strætisvagna til ung-
menna. 

Gestur fundarins í þessu máli var 
Sigurður Hilmar Guðjónsson frí-
stunda- og forvarnafulltrúi og fór 
hann yfir málið. 

Afgreiðsla: 
Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn 

að niðurgreiðsla sveitarfélagsins á 
fargjöldum í strætisvagna nemi 80% 
heildarkostnaðar fargjalda fyrir börn 
og ungmenni á aldrinum 6 -16 ára. 

Flokkunarsvæði og  
tippur í Sandgerði
Afgreiðsla: 

Bæjarráð telur ekki rétt að samn-
ingur við Steintak ehf. um rekstur á 
jarðvegstippnum ofan Byggðavegar 
verði staðfestur. Rökin fyrir því eru 
af tvennum toga. 

Annars vegar telur bæjarráð hættu 
á að starfsemin myndi valda íbúum 
í nærliggjandi hverfi ónæði vegna 
hávaða, umferðar þungavinnutækja 
og rykmengunar. 

Hins vegar fellur starfsemin sem 

þar færi fram ekki vel að verkefninu 
Yndisgróður sem unnið hefur verið 
að undanfarin ár í samvinnu við 
Landbúnaðarháskólann á Hvann-
eyri. 

Með þessu er bæjarráð ekki að 
leggja til að jarðvegstippurinn ofan 
Byggðavegar verði lagður af heldur 
er því hafnað að þar fari fram gróf 
vinnsla á jarðvegsúrgangi. 

Flankastaðir:  
land undir lóðir

Erindi Manfred Lemke dags. 23. 
nóvember 2014. Land til sölu. 

Bæjarstjóri fór yfir málið. 
Afgreiðsla. 
Bæjarráð telur ekki grundvöll fyrir 

kaupum á landi að þessu sinni. 



BÓNDADAGUR
á föstudag

Túlípanar
15 stk.

1.990 kr.

Bóndadags
vöndur

2.990 kr.

Kaupauki:
Prufa af rakspíra frá 
GUCCI fylgir öllum 15 
stk túlípanavöndum.

*Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
*Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

LAGERHREINSUN
&ÚTSALA

lýkur um helgina
ÖLL HANDVERKFÆRI • ALLAR FLÍSAR • ALLT PARKET • ÖLL BLÖNDUNARTÆKI 

ALLAR INNIHURÐIR • ÖLL MÁLNING • ÖLL BÚSÁHÖLD • ALLUR ÚTIVISTARFATNAÐUR • ALLIR STIGAR
ALLAR POTTAPLÖNTUR • ALLAR VERKFÆRATÖSKUR OG MARGT FLEIRA*

PottAplöntuútsala
Blómavals 20-50% afsláttur

ÁSTARELDUR

999 kr
1.490

FRIÐARLILJA

1.390 kr
1.990

KRÝSI

1.190 kr
1.490

ORKIDEA

1.990 kr
2.490

LUKTIR

30%
AFSLÁTTUR!

AFSKORINN

ÁSTARELDUR

2.490 kr

BAKKAR , STYTTUR 

OG KERTASTJAKAR 

30%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 12.999

NÚ 6.495 kr.

þú sparar: 6.504 kr

Matarstell 20 stk

50%
AFSLÁTTUR!

2201167

VERÐ ÁÐUR 9.995

NÚ 6.996 kr.

þú sparar: 2.999 kr

Innimálning 10 ltr.

30%
AFSLÁTTUR!

8077665

VERÐ ÁÐUR 9.995

NÚ 6.995 kr.

þú sparar: 3.000 kr

Handlaug

30%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 6.999

NÚ 4.199 kr.

þú sparar: 2.800 kr

Kuldaskór barna

5872399

40%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 7.495

NÚ 5.996 kr.

þú sparar: 1.499 kr

Verkfærataska Stanley
20%

AFSLÁTTUR!

30-70%
afsláttur

Útivistarfatnaður
40%

AFSLÁTTUR!
VERÐ ÁÐUR 2.575

NÚ 1.545 kr.

þú sparar: 1.030 kr

Bita- og toppasett

5246110

5008536

VERÐ ÁÐUR 2.995

NÚ 1.797 kr.

þú sparar: 1.198 kr

Sporjárnasett 4 stk

40%
AFSLÁTTUR!

1840714

VERÐ ÁÐUR 4.990

NÚ 2.990 kr.

þú sparar: 2.000 kr

Hraðsuðukanna 40%
AFSLÁTTUR!

5024880
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Sandgerði: 

Skrifað undir 
samstarfssamninga 
við íþróttafélög
Bæjarstjórn Sandgerðis sam-

þykkti samhljóða samstarfs-
samninga sem gerðir hafa 

verið við Knattspyrnufélagið Reyni 
og Golfklúbb Sandgerðis. 

Forráðamenn deildanna og Sig-
rún Árnadóttir bæjarstjóri skrifuðu 
svo undir samningana skömmu 

fyrir jól. Það er von bæjarstjórn-
arinnar að starfsstyrkirnir nýtist 
til þess að hjálpa til við að halda 
uppi barna- og unglingastarfi í 
körfuknattleik, knattspyrnu og 
golfi auk þess að hér verði virkir 
meistaraflokkar í körfuknattleik og 
knattspyrnu. 

Félag eldri Sjálfstæðismanna 
á Suðurnesjum fundar
Aðalfundur Félags eldri borg-

ara á Suðurnesjum hélt að-
alfund sinn í síðustu viku. 

Félagið var stofnað 28. maí 2014 og 
er fyrsta félag eldri Sjálfstæðismanna. 
Á þessum fyrsta aðalfundi var Ellert 
Eiríksson, fundarstjóri. Formaður fé-
lagsins var kjörinn Leifur Ísaksson og 
varaformaður er Björk Guðjónsdóttir. 

Halldór Blöndal fyrrum ráðherra 
Sjálfstæðisflokksins er formaður 
Sambands eldri Sjálfstæðismanna 
og flutti hann létt, skemmtilegt og 
fróðlegt ávarp. Kom hann sérstak-

lega inná hagsmunamál eldri borg-
ara. Halldór sagði að eldri borgarar 
þurfi að láta meira til sín taka innan 
Sjálfstæðisflokksins. 

Bregðast þarf  
við brýnni þörf
Á fundinum var samþykkt ályktun 
þar sem fagnað er uppbyggingu 
hjúkrunarheimilis á Nesvöllum, en 
bendir á 53 manna biðlista. Eldri 
Sjálfstæðismenn segja það brýnt að 
stjórnvöld, bæjarstjórnarfólk og þing-
menn bregðist strax við brýnni þörf. 

Aðalfundurinn fagnar lausn 
læknadeilunnar og áætlunar um 
byggingu nýs Landsspítala ásamt því 
að auknu fé verður varið til tækja-
kaupa. 

Fundurinn bendir á að brýn 
þörf er að fjölga heimilislæknum á 
Suðurnesjum. 

Næsti fundur Félags eldri Sjálf-
stæðismanna verður þriðjudaginn 
10.febrúar , gestur fundarins verður 
Ragnheiður Elín Árnadóttir,við-
skipta-og iðnaðarráðherra.

Risaþorrablót  
í Garðinum
Á laugardaginn verður risa-

þorrablót í Garðinum. Síð-
ustu árin hefur verið uppselt 

á blótið, sem fram fer í Íþróttamiðstöð-

inni í Garði. Engin breyting verður á 
vinsældum blótsins í ár, enda boðið 
uppá flottan mat og vönduð skemmti-
atriði. 

Ný og glæsileg aðstaða
Mánudaginnn 26. janúar 

verður opnuð ný og glæsi-
leg aðstaða til líkams-

ræktar í Íþróttamiðstöðinni í Garði. 
Jón Hjálmarsson forstöðumaður sagði 
að í salnum væri nýjasta tækjalína frá 
TechnoGym. Jón sagði í samtali við 
Reykjanes að þarna væri boðið upp á 
marga nýja og spennandi möguleika. 

Vikan 26. -31. janúar verður kynn-
ingarvika, frítt í alla hóptíma óháð því 
hvort viðkomandi á kort eða ekki. Jón 
sagði að 10% afsláttur verði veittur af 
kortum í líkamsrækt og gildir það til 
31. janúar n.k. 

Á morgun föstudaginn 23. janúar á 
milli kl 17: 00 og 20: 00 verður opið hús 
í Íþróttamiðstöðinni, þar sem hin nýja 
aðstaða líkamsræktar verður til sýnis. 
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Sólrisuhátíð í Sandgerði
Sólrisuhátíð Félags eldri borgara 

á Suðurnesjum og Kvenfélagsins 
Hvatar fór fram í Samkomuhús-

inu í Sandgerði sunnudaginn 11. Jan-
úar. kl. 15.00. 

Sólrisuhátíðin er árviss samkoma. 
Skemmtunin fór mjög vel fram og 
var hlutaðeigendum til mikils sóma. 

Formaður FEBS hélt ræðu og 
skemmtikraftar úr Sandgerði gerðu 
mikla lukku. 

Hljómsveitin Suðurnesjamenn spil-
uðu fyrir gesti. Veitingarnar í boði 
kvenfélagsins fengu bragðlauka gesta 
til að hoppa af kæti. 

Frekar fámennt var á hátíðinni. 
Ekki er gott að geta sér til um hvers 
vegna. 

Kannski hefur veðurfarið haft áhrif. 
Strákurinn hans Óla Þórs sló í gegn, 

hann heitir Júlíus Viggó.Stúlkunar 
heita Viktoría Íris sú yngri og Hanna 
Margrét sú eldri.

Silla E.

www. fotspor.is

Köld kveðja til 
Suðurnesjamanna
Á fundi stjórnar Sambands 

sveitarfélaga á Suðurnesjum 
sem nýlega var haldinn var 

m.a. bókað vegna tillagna í fjárlaga-
frumvarpi 2015

„Stjórn Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum lýsir áhyggjum sínum 
yfir því að í fjárlagafrumvarpi fyrir 
árið 2015 er gert ráð fyrir því að 
Isavia greiði 700 milljónir króna 
arðgreiðslu inn í ríkissjóð. 

Vaxandi straumur erlendra ferða-
manna til Íslands hefur ekki farið 
fram hjá neinum og samkvæmt 
spám á sá straumur enn eftir að vaxa 
á næstu árum. Hliðið inn í Ísland er 
í gegnum Keflavíkurflugvöll enda 
fara rúmlega 95% af öllum erlendum 
gestum í

gegnum Flugstöð Leifs Eiríks-

sonar. Isavia verður að hafa getu 
til að geta staðið að nauðsynlegri 
uppbyggingu til að Íslendingar 
geti tekið á móti þeim aukna fjölda 
erlendra gesta sem eru forsenda 
þess vaxtar sem er fyrirséður í ís-
lenskri ferðaþjónustu um allt land. 
Ekki má draga úr getu Isavia til að 
standa að eðlilegri fjárfestingu á á 
flugvallarsvæðinu á Suðurnesjum. 
Jafnframt væri slík ákvörðun köld 
kveðja til Suðurnesjamanna sem 
hafa á undanförnum árum tekist á 
við erfiða stöðu á vinnumarkaði og 
þurfa nauðsynlega á atvinnuupp-
bygginu að halda. 

Stjórn Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum telur því rétt að aðrar 
leiðir verði farnar til að afla um-
ræddra 700 milljóna í ríkissjóð“. 

Ótrúlega flottur 
staðalbúnaður
GE bílar í Reykjanesbæ kynna 

nú til sögunnar nýjan bíl, sem 
ber heitið Nissan Pulsar. Hér 

er á ferðinni einstaklega fallegur og 
rúmgóður fjölskyldubíll. Athygli vekur 
hversu mikill og fjölbreyttur staðalút-
búnaður er í bílnum. Sýningarbíll-
inn, sem sést hér á myndum kostar 

kr.3.890.000, sem verður að teljast harla 
gott verð fyrir svo vel útbúinn bíl. Elds-
neytisnotkun í blönduðum akstri er 
5,1 á 100km. 

Þeir sem eru að hugleiða að fá sér 
nýjan bíl ættu að kíkja á þennan bíl 
hjá GE bílum.



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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Kalka

Óbreytt sorpgjöld á íbúa 2015
Engin hækkun fjórða árið í röð

Á stjórnarfundi SS hinn 9. 
október s.l. lagði fram-
kvæmdastjóri fram tillögu 

að fjárhagsáætlun fyrir árið 2015. 
Í tillögunni er gert ráð fyrir sömu 
sorphirðu- og sorpeyðingargjöldum 
frá sveitarfélögunum á árinu 2015 
eins og þau hafa verið óbreytt frá 
árinu 2012. Stöðugur rekstrarbati 
og gott rekstrarskipulag sem hefur 
skilað fyrirtækinu mjög góðri virkni, 
ásamt verulegri lækkun lána gerir 
það mögulegt að halda óbreyttum 
sorpgjöldum á íbúa sveitarfélaganna 
fjórða árið í röð. Tillagan gerir ráð 
fyrir áframhaldandi óbreyttum 
gjöldum og fyrirkomulagi á endur-
vinnslustöðvum, en að gjaldskrár 
fyrir stofnanir og fyrirtæki, ásamt 
gjaldskrám fyrir spilliefni og sótt-
mengaðan úrgang hækki að meðal-
tali um 4,26% hinn 1. janúar 2015. 

Með tilliti til hækkana á vísitölum 
sem lagðar eru til grundvallar við 
ákvörðun á gjaldskrárbreytingum 
frá ársbyrjun 2012 hafa sparast 
um 55 milljónir króna fyrir íbúa 
sveitarfélaganna með því að halda 
sorpgjöldum óbreyttum. Það ætti 
að vekja athygli og ánægju íbúa og 
bæjarfulltrúa á Suðurnesjum þegar 
mögulegt reynist að hafa óbreytt 
sorpgjöld fjögur ár í röð, þrátt fyrir 
talsverðar hækkanir verðlags. 

Í fjárhagsáætluninni er m.a. tekið 
tillit til hækkunar á launakostnaði 
og þá er einnig gert ráð fyrir minni 
viðhaldskostnaði enda er nú búið að 
endurnýja marga mjög kostnaðar-

sama þætti á s.l. árum og vinna mikið 
fyrirbyggjandi viðhald. Kostnaður 
við frágang og eyðingu flugösku er 
nú kominn í eðlilegan farveg og tekið 
er tillit til kostnaðar við lausnir á 
meðhöndlun og ráðstöfun botnösku. 
Tillagan var yfirfarin og miklar um-
ræður voru um hana og almennt um 
verulega bætta stöðu fyrirtækisins. 
Tillaga að fjárhagsáætlun 2015 var 
samþykkt samhljóða og hefur verið 
send til fjárhagsnefndar SSS. Til-
laga framkvæmdastjóra um óbreytt 
sorpgjöld á íbúa og óbreytt gjöld á 
endurvinnslustöðvum fyrirtækisins 
var samþykkt og tillaga um að hækka 
gjaldskrá til stofnana og fyrirtækja 
ásamt því að hækka gjaldskrá vegna 
spilliefna og sóttmengaðs úrgangs 
um að meðaltali 4,26% frá og með 
1. janúar 2015 var samþykkt sam-
hljóða. 

Snjó kall inn skrif ar: 

Vantar fleiri aðstoðarmenn?
Margir hafa áhyggjur af því 

hversu mikið er að gera hjá 
Sigmundi Davíð forsætis-

ráðherra. Hann einn allra foystumanna 
vestur Evrópuríkja hafði ekki tíma til 
að mæta á samstöðufundinn í París 
á dögunum. Við getum ekki boðið 
uppá að þræla Sigmundi Davíð svona 
út. Hann hefur aðeins ráðið sér sjö að-
stoðarmenn til að létta álagið. Það er 
sýnilega alls ekki nóg. Þjóðin verður 
að safna undirskriftum og skora á ríkið 
að fjölga aðstoðarmönnum Sigmundar 

Davíðs í að minnsta kosti 14. Almenn-
ingur verður bara að sætta sig við lægri 
kjarabætur til að létta álagið af forsætis-
ráðherranum. Eða er það ekki málið?

www. fotspor.is

Afli togskipanna 
nokkuð góður
Janúar hefur oft á tíðum ekki verið 

beint auðveldur til sjósóknar, enn 
tímabilið núna frá áramótum er 

búið að vera vægast sagt hörmung.  
Langvarandi brælur hafa gert það að 
verkum að bátarnir hafa lítið getað 
sótt sjóinn.  Veiði línubátanna hefur 
þó verið ágæt þá daga sem þeir hafa 
komist út, enn afli dragnótabátanna 
verið mjög lítill.  Benni Sæm GK 
sem er t.d aflahæstur dragnótabát-
anna þegar þetta er skrifað á landinu 
er einungis kominn með 33 tonn í 6 
róðrum.  Sigurfari GK 22 tonn í 6,  
Örn GK 18 tonn í 7.

Annars hefur afli togskipanna 
verið nokkuð góður, enn þau hafa að 
mestu verið að veiðum við Vestfirðina.  
Sóley Sigurjóns GK hefur landað 272 
tonnum í 3 löndunum og þar af 155 
tonnum á Ísafirði.  Vörður EA er  með 
190 tonn í 3, og Áskell EA 175 tonn í 
3.   Berglín GK 119 tonn í 2

Netabátarnir eru að komast á skrið 
og er Erling KE komin með 69 tonn í 5 
róðrum, mest 27 tonn í einni löndun.  
Tjaldanes GK 39 tonn í 4,  Grimsnes 
GK 25 tonn í 5, Maron GK 8 tonn 
í 4, Gunnar Hámundarsson GK 5,3 
tonn í 3.

Diddi KE sem er að gera út frá 
Skagaströnd hefur veitt ansi vel þar, 
landað 13 tonnum í 3 róðrum og mest 
5,9 tonn í einni löndun sem er full-
fermi hjá honum þar sem báturinn er 
ekki nema 5,9 BT að stærð.  Stella GK 
er líka á Skagaströnd og hefur landað 
15,3 tonnum í 3 róðrum.  Addi Afi GK 
6,2 tonn í einni löndun á Skagströnd.

Það má segja að svo til allir smá-
bátarnir á línu séu komnir suður nema 
bátarnir sem að ofan eru nefndir á 
Skagströnd.  Auður Vésteins SU og 
Gísli Súrsson GK eru komnir líka.  
Daðey GK er hæstur bátanna að 15 
BT hérna á suðurnesjunum og er með 
46 tonn í 9,  Þórkatla GK 28 tonn í 7, 
Pálína Ágústdóttir GK 26 tonn í 5, Óli 
Gísla GK 25 tonn í 8, Dúddi Gísla GK 

21,5 tonn í 4.  Muggur HU 21 tonn í 
4 enn hann er kominn til Sandgerðis.   
Gottileb GK 11 tonn í 3.  

Reyndar var að fækka í smábátaflot-
anum því að Maggi Jóns KE var ný-
verið seldur frá Keflavík og til Breið-
dalsvíkur þar sem hann mun fá nafnið 
Elli P SU.  Kvótinn af bátnum sem var 
um 50 tonn var seldur til Einhamars 
ehf í Grindavík og var hann settur á 
Narfa SU sem Einhamar ehf á hlut í.  
Narfi SU er gerður út frá Stöðvarfirði.  

Af 30 tonna bátunum þá er Auður 
Vésteins SU hæstur með 70 tonn í 
10 róðrum og af því eru tæp 10 tonn 
lönduð í Grindavík.  Gísli Súrsson GK 
er með 57 tonn í 8 róðrum og af því 
4,1 tonn í einni löndun.  Óli á Stað GK 
66 tonn í 10, Gulltoppur GK 62 tonn í 
11.  Guðbjörg GK 16 tonn í 7, Andey 
GK 14 tonn í 6. 

Fjölnir GK hefur landað 145 
tonnum í 2 löndunum.  Sturla GK 120 
tonn í 2, Páll Jónsson GK 116 tonn í 2,  
Kristín GK 100 tonn í 2, Tómas Þor-
valdsson GK 75 tonn í 2.   Sighvatur 
GK 67 tonn í 2, Ágúst GK 50 tonn 
í einni löndun enn báturinn stopp-
aði eftir þessa löndun vegna bilunar 
í kúplingu,  von er að báturinn fari til 
veiðar 19 janúar næstkomandi. 

Gísli R.

Aflafréttir



Vandaður rúmfatnaður 100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Sterk og endingargóð teygjulök, 100% cotton satin með 300TH.

Gæða handklæði 500 gsm.

Góðar sængur sem 
má þvo við 95° hita. 

Dýnuhlífar, þola þvott 
við 95°, rakaheldnar.

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: egheild@egheild.is • www.egheild.is

HEILD EHF

Hágæða þýskar gorma- eða kald-
svamps dýnur (5 ára guaranty) Hvítir baðsloppar

Rúmfatnaður fyrir hótel 
og sjúkrastofnanir



 
 
 
 
          
 

                                                 
  
 
 
 
 
 
 

                                               

                 

skenkur 110,900,-  20%  88,700,-  skápur  eik 788,000 45% 433,000,- 

Opið  
 laugardag  11 – 16 
Sunnudag 14 - 16 

 
  

 Útsala – útsala – útsala 
20 – 70% afsláttur 

Borðstofustólar, eldhússtólar, borðstofuborð, 
elhúsborð, skápar, skenkar, rúm, náttborð, dýnur, 
kommóður, sófaborð, skrifborðsstólar  ofl.ofl.ofl. 

 
       

Rúm 160x200 149,000,-  Tungusófi með svefn 145,000 

     30%.   104,300,-            20%  116,000,-  
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Dagur myndlistar
Nýárskveðja og kennslumyndbönd

Á sama tíma og aðstandendur 
Dags Myndlistar óska ykkur 
gleðilegs nýs árs viljum við 

benda ykkur á heimasíðu okkar þar 
sem hægt er að finna stutt vinnustofu-
innlit (5-10min) til myndlistamanna 
þar sem rætt er um starf og myndlist 
þeirra. 

Hvetjum við kennara til að nýta sér 
þessi myndskeið en þau eru einmitt 
gerð með nemendur framhaldsskóla 
og efri bekki grunnskóla í huga. 

Kynningar listamanna í 
skólum landsins 2014
SÍM bauð að venju skólum landsins 

uppá kynningu listamannavegna 
Dags Myndlistar. Síðasta ár fóru fram 
kynningar í 25 skólum víðsvegar um 
landið. Kynningarnar eru skólum að 
kostnaðarlausu. 

Yfir 30 skólar skráðu sig til leiks en 
vegna fjarlægðar var í sumum tilvikum 
ekki hægt að koma listamönnum 
á ákveðna staði á landsbyggðinni. 
Leitað verður eftir meira fjármagni á 
þessu ári til að sem flestir geti notið 
þessara uppbyggilegu fræðslu. 

Kynningarnar 2014 fóru einkar vel 
fram og er gaman að segja frá því að í 
þó nokkrum skólum höfðu kennarar 
orð á því að þeir höfðu aldrei séð 
nemendur sína jafn áhugasama og 
einbeitta á fyrirlestri. 

Við hlökkum til að endurtaka leik-
inn næstkomandi haust og vonumst 
til að sem flestir skólar skrái sig þegar 
þar að kemur.

Þorsteinn Gíslason
Þorsteinn Gíslason fæddist 1. 

desember 1928 í Kothúsum í 
Garði. Hann lést 2014.

Þorsteinn tók kennarapróf frá KÍ 
1952, próf frá Stýrimannaskólanum 
í Reykjavík 1953 og stundaði fram-
haldsnám í stjórnun og tæknigreinum 
sjávarútvegs í Danmörku og Noregi 
1975-76 og í Bandaríkjunum 1978. 
Þorsteinn var kennari við Gerðaskóla í 
Garði 1953-54 og skólastjóri þar 1954-
60. Hann var stýrimaður og skipstjóri 
á sumrum frá 1953-80 og landsþekkt 
aflakló. Þorsteinn var kennari í Stýri-
mannaskólanum í Reykjavík 1960-
82, varafiskimálastjóri 1969-83 og 
fiskimálastjóri 1983-93. Hann var 

vþm. Sjálfstæðisflokksins í Reykja-
vík 1967-71, sat í stjórn Fiskifélags 
Íslands 1969-82, í stjórn Síldarverk-

smiðju ríkisins frá 1971 og stjórnar-
formaður þar 1977-95, í stjórn BÚR 
1976-82, í stjórn Aflatryggingasjóðs 
og stjórnarformaður hans 1983-86, í 
stjórn Bjargráðasjóðs 1983-93, í stjórn 
Hafrannsóknastofnunar 1983-93 og 
hefur setið í fjölda stjórnskipaðra 
nefnda er fjalla um fræðslumál og 
önnur málefni sjávarútvegsins. Þor-
steinn hefur skrifað fjölda greina í 
innlend og erlend tímarit um sjávar-
útveg og sjávarútvegsfræðslu. Hann 
hlaut riddarakross Hinnar íslensku 
fálkaorðu árið 1995 fyrir störf að sjáv-
arútvegsmálum.

Í minningargreinum segir m.a.:
“Karlinn hefur siglt skipi sínu í sína 

hinstu för. Áfangastaðurinn er óskil-
greindur, en í huga okkar vitum við að 
hann mun standa pliktina í brúnni þar 

til landi verður náð. Við viljum trúa 
því að það fyrirfinnist annar og betri 
staður þar sem við getum sest að eftir 
að jarðvist okkar lýkur”. 

“ Það er göfuglyndi að setja heið-
virða framkomu ofar ásælni þegar 
tekist er á. Það er göfuglyndi að veita 
óeigingjarna hjálp óumbeðinn. Það 
er göfuglyndi að geta sett sig í spor 
annarra og tekið óeigingjarnar ákvarð-
anir. Það er göfuglyndi að setja sjálfan 
sig ekki á stall, en koma fram við alla 
af sömu virðingu.

Heimurinn færir þeim hamingju 
sem lifa með góðmennskuna að leiðar-
ljósi”

“Lífsafkoma fólksins í Garðinum 
byggðist á sjávarfangi og hugur ungra 
manna þar hneigðist einkum til starfa 
á sjó og að afla sér menntunar á því 

sviði. Það mun einnig hafa átt við Þor-
stein en veikindi settu strik í þær áætl-
anir um skeið. Um það leyti sem hann 
átti að útskrifast af spítala kom í ljós að 
berklarnir voru komnir í annað hné 
hans og til að fjarlægja meinsemdina 
gekkst hann undir skurðaðgerð, sem 
leiddi til þess að hann fékk staurfót. 
Þá þótti tvísýnt að hann gæti farið á 
sjóinn. Hann settist því á skólabekk í 
Kennaraskóla Íslands og lauk kennara-
prófi vorið 1952. Hugur hans stóð þó 
alltaf til starfa á sjó og fötlun hans átti 
ekki að hamla því að hann gæti látið 
þann draum rætast. Hann dreif sig 
því í Stýrimannaskólann í Reykjavík 
haustið 1952 og lauk þaðan skipstjórn-
arprófi vorið 1953. Um haustið hóf 
hann kennslu í sínum gamla barna-
skóla og tók við skólastjórn árið eftir.”

Merkir Suðurnesjamenn

Nemakortin 
komin í sölu
Nemakortin komin í sölu fyrir  
nemendur með lögheimili á Suðurnesjum

Nemakort fyrir nem-
endur með lögheim-
ili á Suðurnesjum eru 

komin í sölu Nemakortin gilda á 
Suðurnesjum og á höfuðborgar-
svæðinu sem og á milli þessara 
tveggja staða. Kortið gildir út vor-
önn 2015 og kostar kr. 82.000, -. 
Greiða þarf kortið fyrirfram inn á 
reikning Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum. Greiðslu skal leggja 
inn á reikning 0142-26-11546, kt. 
640479-0279. Senda þarf eftirfar-
andi upplýsingar á netfangið maria@
sss.is. 

• nafn 
• kennitölu 
• staðfestingu á skólavist 

• kvittun fyrir greiðslu korts 
• mynd
Strætó mun framleiða kortið og 

senda nemendum heim á lögheimili 
sitt. Allar nánari upplýsingar er að 
finna á straeto.is og hjá þjónustu-
veri Strætó í síma 540 2700. Vegna 
breytinga á reglum LÍN þurfa þeir 
nemendur sem hafa rétt á jöfnunar-
styrk að sækja um hann sjálfir til 
LÍN. Þessi breyting hefur það í för 
með sér að þegar greiðslur berast 
frá LÍN fær nemandinn allan ferða-
styrkinn beint til sín. Rétt er að 
benda á að nemandi ber alla ábyrgð 
á að sækja um styrk í jöfnunarsjóð 
LÍN. Síðasti umsóknarfrestur á vor-
önn er 15. febrúar. 



Bæjarstjóri Reykjanesbæjar boðar til opins fundar og kynningar á fjárhagsáætlun 
Reykjanesbæjar 2015-2018 í Bergi, Hljómahöll, miðvikudaginn 28. jan. kl. 20:00.

Á fundinum verður farið yfir það helsta sem gerst hefur frá því að íbúafundur var haldinn í Stapa þ. 29. okt. sl., 
farið verður yfir lykiltölur og verkefni í fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2015-2018 og samkomulag við innanríkisráðherra 

kynnt. Auk þess gefst fundarmönnum tækifæri til að spyrja og ræða málin.

KYNNING Á FJÁRHAGSÁÆTLUN REYKJANESBÆJAR 
2015-2018
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Þann 26. janúar 2015 verður opnuð ný og glæsileg 
aðstaða til líkamsræktar í Íþróttamiðstöðinni í Garði, 
með nýjustu tækjalínu frá TechnoGym sem býður upp á 
marga nýja og spennandi möguleika.

Vikan 26. – 31. janúar verður kynningarvika, frítt í alla hóptíma 
óháð því hvort viðkomandi á kort eða ekki.

10% afsláttur verður veittur af kortum í líkamsrækt og gildir það til 
31. janúar. Þessi afsláttur, gildir ekki með öðrum afslætti sem í boði 
er. Boðið er upp á greiðsludreifingu á visa/euro kortum.

Föstudaginn 23. janúar milli kl. 17:00 og 20:00 verður opið hús í 
Íþrótta-miðstöðinni, þar sem hin nýja aðstaða til líkamsræktar verður 
til sýnis. Garðbúar eru hvattir til þess að koma í Íþróttamiðstöðina 
þann dag og kynna sér aðstöðuna og það sem verður í boði.

Ný og glæsileg aðstaða 
fyrir líkamsrækt í garði 

Afsláttur af kortum í 
líkamsrækt 

Gildir til 31. jan.

10% 

14 22.  Janúar 2015

Garður og Víðir 
skrifa undir samning
Þann 30. desember 2014 undir-

rituðu Magnús Stefánsson 
bæjarstjóri og Jón Ragnar 

Ástþórsson formaður Knattspyrn-
ufélagsins Víðis samstarfssamning 
sveitarfélagsins og Víðis. 

Samningurinn tekur yfir: 
Verkefni sem Víðir tekur að sér 

fyrir Garð og sérstakar greiðslur 
fyrir þau verkefni. 

Aðstöðu sem Sveitarfélagið 
Garður veitir Víði aðgang að. 

Beina fjárstyrki sem Sveitarfélagið 
Garður leggur til starfsemi Víðis. 

Samningurinn gildir frá 1. janúar 
2015 til 31. desember 2018. 

Í samningnum er fjallað um 
skuldbindingar sem Víðir undir-
gengst, m.a. varðandi forvarnir, 
jafnrétti, menntun þjálfara og kynn-
ingarstarf. 

Verkefni sem Víðir tekur að sér 

fyrir Sveitarfélagið Garð og fær 
sérstakar greiðslur fyrir eru undir-
búningur og framkvæmd Sólset-
urshátíðar og umsjón og umhirða 
knattspyrnuvallarsvæða. 

Samkvæmt samningnum fær 
Víðir afnot af samkomuhúsi vegna 
tiltekinna viðburða, ásamt afnotum 
af íþróttamiðstöð til æfinga og móta. 
Jafnframt fær Víðir afnot af íþrótta-
miðstöð í janúarmánuði til að halda 
árlegt þorrablót með Björgunar-
sveitinni Ægi. 

Sveitarfélagið Garður lýsir ánægju 
með farsælt samstarf sveitarfélagsins 
og Víðis undanfarin ár og þakkar 
framlag félagsins til æskulýðs-og fé-
lagsstarfsemi í Garði. Sveitarfélagið 
væntir þess að nýr samstarfssamn-
ingur efli starfsemi Víðis í þágu íbúa 
Garðs, ekki síst barna og ungmenna.

(Heimasíða Garðs) 

Grindavík: 

Knattspyrnunámskeið 
UMFG og Lýsi helgina 
30. janúar - 1. febrúar
Knattspyrnudeild UMFG og 

Lýsi heldur knattspyrnunám-
skeið fyrir stráka og stelpur 

helgina 30. janúar - 1. febrúar. 
Með stolti kynnum við til sögunnar 

knattspyrnuskóla knattspyrnudeildar 
UMFG og Lýsis 2015 fyrir 3. - 5. flokk 
stráka og stelpna. 

Mikil áhersla er lögð á að 
einstaklingurinn fái að njóta sín í 
knattspyrnuskólanum. Unnið er í 
litlum hópum og er markmiðið að 
hver og einn fá góða innsýn í æfinga-
heim þeirra sem hafa atvinnu af því að 
stunda knattspyrnu. Skólinn er ekki 
síður fyrir markmenn en útileikmenn, 
enda er boðið upp á sérstaka mark-
mannsþjálfun. 

Boðið verður uppá úrvals dagskrá 
sem inniheldur m.a. æfingar, fyr-
irlestra, mat, sund, diskó og fleira. 

Gisting í boði fyrir þátttakendur fyrir 
utan Grindavíkur í Hópsskóla. 

Verð fyrir þessa þrjá daga er 6000 kr. 

Kennarar og fyrirlesarar: 
Heimir Hallgrímsson A-landsliðsþjálfari 
karla - Freyr Alexanderson A-landsliðs-
þjálfari kvenna - Tommy Nielsen m. fl 
þjálfari Grindavíkur - Ólína Viðarsdóttir 
leikmaður Fylkis - Nihad Cober Hasecic 
þjálfari hjá Sindra - Jankó þjálfari hjá 
Grindavík- Bentína Frímannsdóttir 
íþróttakona Grindavíkur 2014 - Alfreð 
Jóhannsson þjálfari m. fl Ægis -Daði 
Lárusson markmannsþjálfari. 

Takmarkaður fjöldi er á námskeiðið 
og því um að gera að skrá sig sem fyrst. 

Nánari upplýsingar og skráning með 
nafni og kennitölu berist á netföngin 
aegir@umfg.is eða olistefan@umfg.is 
fyrir 25. janúar (Heimasíða Grindavíkur)

Komdu þínu 
á framfæri
Á fundi Frístunda-og menn-

ingarnefndar Grindavíkur 
nýlega var samþykkt: 

Æskulýðsvettvangurinn: Umræðu-
vettvangur fyrir ungmenni í Grindavík

Upplýsingar um verkefnið „Komdu 
þínu á framfæri“ sem Æskulýðsvett-
vangurinn (ÆV), samstarfsvettvangur 
Ungmennafélags Íslands, Bandalags 
íslenskra skáta, KFUM og KFUK á 
Íslandi og Slysavarnafélagsins Lands-
bjargar fór af stað með haustið 2014, 
lagt fram. Verkefnið er styrkt af Evrópu 
unga fólksins. 

Markmið og tilgangur verkefnisins 
er að skapa umræðuvettvang fyrir ung-
menni þar sem þau geta látið í sér heyra 
og komið skoðunum sínum á framfæri 
við þá sem bera ábyrgð á menntun, 
íþrótta- og æskulýðsmálum og listum 

og menningu. Mikilvægt er að ung-
menni upplifi sig og séu virkir þátttak-
endur í samfélaginu. Með verkefninu er 
ætlunin að brúa bilið á milli þeirra sem 
bera ábyrgð á þessum málaflokkum 
og ungmennanna sjálfra sem starfið 
er ætlað fyrir. 

Æskulýðsvettvangurinn býður 
Grindavík að taka þátt með því að 
halda landsfund í Grindavík 1. febrúar 
nk. Þeim verður boðið sem bera ábyrgð 
á menntun, íþrótta- og æskulýðsmálum 
og listum og menningu, þ. e. bæjar-
stjórn, frístunda- og menningarnefnd, 
ungmennaráði, skólastjórum og full-
trúum aðildarfélaga ÆV, bæjarfull-
trúum og þingmönnum o. fl. 

Nefndin samþykkir að taka þátt í 
landsfundinum og hann fari fram í 
Grindavík.

Þorrablót 
eldri 
borgara
Skemmtinefnd Félags eldri borgara 

á Suðurnesjum heldur Þorrablót 
á Nesvöllum laugardaginn 7. 

febrúar 2015. Húsið opnar kl.18: 30 
og borðhald hefst kl.19: 00. 

Flottur þorramatur, skemmtiatriði, 
happdrætti. Suðurnesjamenn leika 
fyrir dansi. 

Aðgöngumiði kostar 4000 kr. Miða-
sala verður miðvikudaginn 4. febrúar á 
Nesvöllum frá kll.16: 30 - 17: 30. (Ekki 
hægt að greiða með korti)



Stórfjölskyldan  
saman í sólinni með VITA
Drífðu alla fjölskylduna með í sumar ...

Innifalið: Flug, gisting skv. ofangreindu og íslensk fararstjórn. Ef bókað er á skrifstofu bætist við 2.500 króna bókunargjald.

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 25. júní í 7 nætur 
– án fæðis. 

Verð 162.700 kr. á mann í 14 nætur. 

Viva Mallorca

SPÁNN, MALLORCA

Verð frá 109.200 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn í íbúð 
með 3 svefnherbergjum, 23. júní í 7 nætur 
á Ambar Beach Apartments án fæðis. 

Verð 169.900 kr. á mann í 14 nætur. 

Sol Y Mar

SPÁNN, CALPE

Verð frá 124.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 26. maí í 14 
nætur – án fæðis.

*Verð án Vildarpunkta  119.900 kr.

Clube Albufeira

PORTÚGAL, ALBUFEIRA

Verð frá 99.900 kr.
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn í íbúð 
með 2 svefnherbergjum, 11. júní í 7 nætur 
– án fæðis.

Verð 117.590  kr. á mann í 14 nætur.

Iris raðhúsagarður

SPÁNN, MALLORCA

VITA - Skógarhlíð 12 - Sími 570 4444Flogið með Icelandair



Njóttu boltans - áfram Ísland

H5005 LÍNAN

100 CMR (riða) skjár.
Afspilun af USB.
T2 móttakari

32“  verð:   86.900.-
40“  verð:   99.900.-
48“  verð: 149.900.-

H6475 LÍNAN
 

400 CMR  skjár
Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

55“  verð:  269.900.-
65“  verð:  449.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

48“  verð   199.900.-

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 25 • reykjanesbæ • sími 421 1535 • ormsson.is
Opið virka daga kl. 10-18 · laugardaga kl. 11-15


