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fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Grillbarinn 
er nýr skyndibitastaður
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OPNUNARTILBOÐ

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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Nú þarf að bretta upp ermar
Með tilkomu nýja glæsilega hjúkr-

unarheimilisins á Nesvöllum 
komu aðeins fjögur ný pláss. 

Eftir að heimilisfólk var flutt frá Garðvangi 

og frá Heilbrigðisstofnun Suðurnesja komu 
aðeins fjórir til viðbótar Nesvelli, en þar eru 
nú sextíu til heimilis. 

Á biðlista eftir hjúkrunarrými eru fimm-

tíu og þrír. Ástandið er alvarlegt. Sveitar-
stjórnarfólk og þingmenn Suðurnesja verða 
að bretta upp ermar og vinna að lausn til að 
fjölga hjúkrunarrýmum á svæðinu. 
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Fanney D. Halldórsdóttir

Skólastjóri Grunnskóla Sandgerðis
Hér höfum við allt sem við þurfum

Grunnskólinn í Sandgerði er 
eitt af fyrstu húsunum sem 
þú sérð þegar þú kemur inn 

í bæjarfélagið okkar. Stórt glæsilegt 
húsnæði sem er sambyggt íþrótta-
húsi, bókasafni, tónlistarskóla og fé-
lagsmiðstöðinni Skýjaborg. Allt á sama 
stað sem auðveldar allan samgang og 
nemendum að stunda nám sitt og tóm-
stundir. Skólinn hefur verið byggður í 
nokkrum skrefum. Elsta byggingin er 
frá því 1938 og sú nýjasta frá 2009. Hér 
höfum við allt sem við þurfum, opin og 
björt rými og rúmgóðar kennslustofur. 
Vel er hugað að skólastarfi í Sandgerð-
isbæ og við leggjum okkur fram um að 
veita góða þjónustu og einstaklings-
bundna kennslu. Það væri ekki hægt 
nema að hafa sterka liðsheild þar sem 
allir starfsmenn skólans ganga í takt 
og leggja sitt af mörkum við að efla 
nemendur í leik og starfi. Skólaliðar 
og stuðningsfulltrúar vinna ómetan-
legt starf þar sem þeir þurfa að sinna 
sérþörfum, tengjast nemendum, sinna 
gæslu og bregðast við árekstrum í oft 
erfiðum aðstæðum. Kennarahópurinn 
okkar samanstendur af reynsluboltum 
og nýjum kennurum. Hópurinn er 
samheldinn og hefur starfsánægja í 
skólanum mælst há í þeim könnunum 

sem lagðar eru fyrir árlega. Ég legg 
mikið upp úr því að starfsfólkið fái að 
njóta sín og blómstra í starfi og vera 
besta útgáfan af sjálfum sér líkt og 
nemendur okkar. Í skólanum starfa 
tveir þroskaþjálfar sem stýra starfi, 
annars vegar einhverfu deildarinnar 
Ásgarðs og þjónustu við nemendur 
með þroskaraskanir eða þurfa frek-
ari þjálfun í félagsfærni og athöfnum 
daglegs lífs. Í litlum bæjarfélögum 
þarf að vera hægt að bregðast við með 
þjónustu við hæfi hvers og eins líkt og 
í þeim stærri og við reynum að finna 
lausnir og úrræði sem henta hverjum 
og einum. Til að mynda erum við 
einnig með Riddaragarð á yngra stigi 
og Miklagarð á eldra stigi þar sem þeir 
nemendur sem þurfa að stunda nám 
sitt í minni einingum og hafa styttra 
úthald geta stundað nám sitt í friði. 

Skólinn er Uppbyggingarskóli og 
vinnur út frá hugmyndafræði Upp-
eldis til ábyrgðar þar sem nemendum 
og starfsfólki er kennt að skilja þarfir 
sínar og finna bestu leiðirnar í sam-
skiptum sínum við aðra. Þar er lögð 
áhersla á að allir geri mistök og þurfi að 
finna leiðir til að leiðrétta þau og læra 
af þeim. Við viljum öll fá tækifæri til 
að geta verið besta útgáfan af sjálfum 

okkur. Með Uppbyggingarstefnuna að 
leiðarljósi í samskiptum getum við öll 
verið samstíga í að efla nemendur í 
þekkja sjálfa sig og taka á ágreiningi. 

Í framtíðarsýn skólans fram til 2016 
ætluðum við okkur að ná landsmeðal-
tali í samræmdum prófum og lögðumst 
við í mikla vinnu við að endurskoða 
starfsætti okkar og kennslu. Breytingar 
á kennslu, markvissari skimanir og úr-
vinnsla þeirra og áhersla á snemmtæka 
íhlutun hefur verið þar efst á baugi. 
Þar erum við með verkefnastjóra sem 
hefur stýrt vinnunni við lesturinn aðal-
lega auk þess sem hún veitir aðhald og 
stuðning við kennara og foreldra. Það 
hefur heldur betur skilað sér í bættum 
árangri og erum við að sjá ótrúlegar 
framfarir hjá nemendum okkar og 
erum nú þegar búin að ná þessu mark-
miði okkar þ. e að ná landsmeðaltali. 
Áfram skal haldið því vinnubrögðin 
þurfa að fá að festast í sessi. 

Skólinn okkar er Heilsueflandi 
skóli. Tilgangurinn með heilsueflandi 
skólum er að bæta námsárangur þar 
sem gengið er út frá því að heilbrigðir 

nemendur eiga betra með að læra. 
Auðvelda aðgerðir til að bæta heils-
una með því að efla þekkingu nemenda 
á heilbrigði og þjálfa þá í rökhugsun, 
félagsmálum og framkomu. Aðferðir 
heilsueflandi skóla eiga að auðvelda 
kennurum að útskýra fjölmörg almenn 
og sérhæfðari atriði í námsefninu og 
þjálfa nemendur í að finna lausnir á 
margvíslegum viðfangsefnum á heima-
velli og á heimsvísu. Þannig eiga skólar 
sem teljast til Heilsueflandi skóla að 
stuðla að góðri heilsu og líðan nemenda 
og starfsfólks skólans. Huga sérstaklega 
að bættum námsárangur nemenda og 
örva þátttöku og ábyrgð með virðingu 
fyrir lýðræðislegum vinnubrögðum 

og mannréttindum. Við gætum sér-
staklega að skólaumhverfið sé öruggt 
og eflum nemendur til að vera virkir 
þátttakendur í samfélaginu. Þannig 
reynum við með heilsueflandi vinnu-
brögðum að tengja saman heilbrigðis- 
og menntamál. Við lærum ekkert ef 
okkur líður illa. Markmiðið í lífinu 
sjálfu er alltaf að vera hamingjusamur 
og heilbrigður. Þannig er mikilvægt að 
kenna nemendum okkar að huga að 
heilsu og vellíðan samhliða bóklegum 
og verklegum greinum í skólastarfinu. 
Við þurfum öll að kunna að tjá okkur í 
ræðu og riti. Kunna að láta okkur líða 
vel í eigin skinni og þekkja leiðri til 
að efla líkama og sál. Heilsuefnandi 
skóli fléttar heilsu og velferð saman 
við daglegt skólastarf, námskrá og ár-
angursmat. Hann hjálpar okkur í okkar 
starfi að setja raunhæf markmið sem 
byggjast á nákvæmum upplýsingum og 
traustum vísindalegum gögnum. Það 
er markmið okkar í Grunnskólanum 
í Sandgerði að skila af okkur einstak-
lingum sem standa jafnfætis öðrum 
nemendum á landsvísu, þekkja þarfir 
sínar og kunna að finna leiðir til að efla 
sjálfa sig áfram í síbreytilegu samfélagi 
sem er í svo hraðri þróun að nútím-
inn getur engan veginn spáð fyrir um 
hvaða færni og hæfni einstaklingar 
morgundagsins þurfa að búa yfir. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Launþegahreyfingin hefur sett fram kröfur um að lægstu mánaðarlaun 
hækki úr 214 þúsund krónum í 300 þúsund krónur á næstu þremur 
árum. Er einhver hissa á þessum kröfum? Fólk hefur þurft að horfa 

upp á að ýmsir hópar hafa fengið verulegar launahækkanir. Forystumenn 
atvinnurekenda sem hneykslast manna mest á þessum gífurlega háum kröfum 
launþega hafa í mörgum tilfellum þegið tug prósenta kauphækkanir. Stjórnar-
laun í mörgum fyrirtækjum nema tugum og hundruðum þúsunda á mánuði. 
Alls konar bónusar og fríðindi eru í boði hjá þeim sem hæstu launin hafa.

Auðvitað viljum við öll hafa stöðugleika og lága verðbólgu,en það þýðir lítið 
að tala um þjóðarsátt ef þeir hæst launuðu geta verið stikkfrí og taka ekki þátt. 

Forsætisráðherra hefur nefnt að nú sé stundin til að launahækkanir verði 
ákveðin krónutala en ekki prósentuhækkanir. Að sjálfsögðu væri þetta leið til 
að draga úr þeim mikla launamun sem nú er. Ríkisvaldið gæti einnig stuðlað 
að friði með því að hækka persónuafsláttinn verulega. Það kemur þeim lægst 
launuðu og millitekjufólki best.

Það sjá allir að það getur ekki einn einasti maður lifað af 214 þúsund krónum 
á mánuði og vel að merkja það er tekinn skattur af þessari upphæð.Einhverjir 
segja eflaust að enginn sé með svona lágar tekjur. Það er samt staðreynd. 
Stór hópr aldraðra er með þessar tekjur eða lægri. Stór hópur öryrkja er með 
þessar tekjur eða lægri. Hópur fólks á vinnumarkaðnum hefur þessar tekjur. 
Atvinnulausir fá ekki einu sinni þessa upphæð. Það fólk sem verður að þiggja 
framfærsustyrk nær ekki einu sinni þessari upphæð.

Það þarf því enginn að vera hissa á því að launþegahreyfingi geri kröfu um 
300 þúsund krónu mánaðarlaun.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Er einhver hissa ?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 19. febrúar 2015.NÆSTA BLAÐ

Sandgerði:

Tónlistarskólinn fjárfestir í Ukulele
Tónlistarskólinn hefur fest kaup 

á 10 ukulele hljóðfærum til 
nota í forskólakennslu. Ukul-

ele-in eru frábær viðbót í forskóla-
kennsluna og eru nemendur sem og 
kennarar alsælir með þessa nýjung sem 
skapar nýja og spennandi möguleika í 
tónlistarkennslunni og gerir hana jafn-
framt fjölbreyttari. Til að byrja með 
verður 4. bekk kennt á ukulele og síðar 
meir 3. bekk. 

(Heimasíða Sandgerðis)

Unaðsdagar í Hólminum
Unaðsdagar í Hólminum verða 

13. apríl 2015 fyrir eldri borg-
ara á Suðurnesjum. Þetta eru 

tilboðsdagar fyrir 60 ára og eldri. Gist 
er á Hótel Stykkishólmi. 

Á Unaðsdögum er fjölbreytt dagskrá 
frá mánudegi til föstudags. Skemmti-
dagskrá og dansleikir eru öll kvöld. 

Hótel Stykkishólmur er eitt glæsileg-
asta hótel landsins utan Reykjavíkur. 

Verð í 2ja manna herbergi er aðeins 
39.000 krónur og er innifaliðmorgun-
verðarhlaðborð, hádegismatur og 3ja 
rétta kvöldverður alla dagana.

Félag eldri borgara mun auglýsa 
þetta nánar þegar nær dregur.



FRÍ HEIMSENDING 
UM ALLT LAND

arismaralind skorisnetverslunnikebyair



4 5.  Febrúar 2015

Framkvæmdir sveitarfélaganna
Reykjanes kannaði hvaða framkvæmdir eru áætlaðar hjá sveitarfélögunum á næstunni. 

Afgangur 2017
Á íbúafundi bæjarstjóra Reykjanes-
bæjar var upplýst að halli á rekstri 
bæjarsjóðs 2014 væri áætlaður 864 
milljónir. Margt benti þó til að út-
koman yrði aðeins skárri. Í ár er 
gert ráð fyrir að rekstrartap verði 
514 milljónir, en að hagnaður verði 
af rekstri árið 2017. 

Rúmur einn 
milljarður
Fjármagnsgjöld Reykjanesbæjar í ár 
nema kr. 1.046.920

Skulda 7 
milljarða
Reykjaneshöfn skuldar rúma 7 millj-
arða

Ekki reiknað
Fram kom á íbúafundi bæjar-
stjóra Reykjanesbæjar að öllum 
sviðsstjórum bæjarins hefði verið 
sagt upp. Skipulagsbreytingar eru 
framundan. Bæjarstjóri sagði að ekki 
lægi fyrir útreikningur á því hvað 
sparaðist við þessar aðgerðir.

1200 milljónir 
í húsaleigu
Upplýst var á íbúafundi hjá 
Reykjanesbæ að sveitarfélagið þarf 
að greiða 1200 milljónir króna í 
húsaleigu í ár.

Skulda stopp
Bæjarstjóri Reykjanesbæjar sagði 
á íbúafundi að staðan væri þannig: 
„Við getum ekki bætt við skuldum.“

Magnús Stefánsson, bæjarstjóri Garði: 

370 milljóna fram- 
kvæmdir án lántöku
Í fjárhagsáætlun Garðs er ekki 

gert ráð fyrir tilgreindum fram-
kvæmdum/fjárfestingum á árinu 
2015. Við afgreiðslu fjárhagsáætlunar 
kom fram að bæjarstjórn mun þegar 
líður á árið taka frekari ákvarðanir 
um þetta eftir því hvernig fjárhags-
árinu vindur fram. 

Þess má geta að nú er að ljúka 
framkvæmdum við viðbyggingu 
Íþróttamiðstöðvar. Hluti af kostnaði 
vegna þeirrar framkvæmdar teygir 
sig inn í árið 2015. Áætlaður kostn-
aður við það verkefni var hátt í 170 
milljónir króna, en uppgjör fram-

kvæmda hefur 
ekki farið fram 
þannig að endan-
leg fjárhæði liggur 
ekki fyrir. 

Sveitarfélagið 
hefur undanfarin 
2 ár (2013-2014) 
staðið í miklum fjárfestingum og 
framkvæmdum. Alls er þar um að 
ræða fjárhæð yfir 370 milljónir króna 
og er að fullu fjármagnað með eigin 
fé sveitarfélagsins og án lántöku. 

Róbert Ragnarsson, bæjarstjóri Grindavík:

Framkvæmdir fyrir
1,4 milljarða 2015-2018
Alls eru áætlaðar framkvæmdir fyrir 

um 1,4 milljarðar kr. árin 2015-
2018

Árið 2015 eru áætlaðar fjárfestingar 
fyrir um 400 milljónir króna,
• Stærsta fjárfestingin er að klára 

lokaframkvæmdir og lóð við  íþrótta-
miðstöð.

Aðrar stórar fjárfestingar eru
• Aðstaða fyrir bardagaíþróttir í íþrótta-

miðstöð
• Breyting á bæjarskrifstofum
• Gatnagerð og stígar, gatnalýsing
• Frágangur gangstétta í Hópshverfi

Árin 2016-2018 eru eftirfarandi fjár-
festingar helstar:
• Íbúðir fyrir eldri borgara við Víðihlíð 

2016.
• 4 íbúðir í viðbyggingu
• Aðstaða við Hópið 2017.
• Inngangur í Hópið, salerni og söluturn

• Nýtt íþróttahús 2018
• Gatnagerð og stígar
• Göngustígur um Bótina og út á golf-

völl 2018
• Viðhald og endurnýjun á Miðgarði í 

Grindavíkurhöfn
• Háð fjármögnun ríkisins

Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri Voga: 

Mest í  
endurnýjun gatna
Í Vogum eru áætlaðar fjárfestingar á 

árinu 2015 samtals 40 m. kr. Stærsti 
hluti fjárins fer í endurnýjun gatna, 
einnig var keyptur þjónustubíll nú í 
upphafi árs. Þá er fjármunum ráð-
stafað í samningsbundin verkefni, t.d. 
stækkun kirkjugarðs og styrks vegna 
uppbyggingu áhaldahúss Golfklúbbs 
Vatnsleysustrandar.

Kjartan Már Kjartansson, bæjarstjóri Reykjanesbæjar: 

Fjárfestingar 
fyrir 200 milljónir
Á borgarafundi í síðustu viku kom 

fram hjá bæjarstóra að fjár-
festingar eru áætlaðar 200 milljónir 
í ár. Má þar t.d. nefna lausar kennslu-
stofur fyrir 80 milljónir, göngustíga 
fyrir 20 milljónir og ófyrirséð er upp 
á 36 milljónir.

Sigrún Árnadóttir,  
bæjarstjóri Sandgerði:

Fráveitu- 
framkvæmdir 
stálþil og 
opin svæði
Helstu framkvæmdir hjá Sand-

gerðisbæ á árinu 2015 eru frá-
veituframkvæmdir við Sjávarbraut, 
framkvæmdir við stálþil í höfninni og 
framkvæmdir við stíga og opin svæði. 

Fækka og einfalda segir meirihlutinn.

Æðibunugangur og fljótfærni 
segja Sjálfstæðismenn
Meirihluti bæjarstjórnar hefur 

í bæjarráði lagt fram tillögu 
um að fækka og einfalda 

skipan verkefna fagsviða og móta stig 
af stigi enn öflugra embættismanna-
kerfi til að koma stefnumörkun kjör-
inna fulltrúa í Reykjanesbæ til fram-
kvæmdar. 

Reykjanes birtir hér brot af því 
sem fram kemur og viðbrögð Sjálf-
stæðisflokksins. Nánar er hægt að 
lesa um málið í fundargerð Bæjarráðs 
Reykjanesbæjar frá 22. janúar s.l. 

Nýtt stjórnskipurit 
Reykjanesbæjar
Lagt er til að bæjarráð Reykjanesbæjar 
samþykki að starfsemi Reykjanesbæjar 
skiptist í þrjú fagsvið og tvö stoðsvið. 

Fagsviðin nefnist: fræðslusvið, vel-
ferðarsvið og umhverfissvið. Stoðsviðin 
nefnist stjórnsýslusvið og fjármálasvið. 

Lagt er til að komið verði á laggirnar 
stjórnsýslusviði hjá Reykjanesbæ sem 
hafi forystu um þróun vinnubragða, 

Lagt er til að til að á stjórnsýslusviði 
verði til nýtt starf menningarfulltrúa 
sem sinni þróun og útfærslu á menn-
ingarstarfsemi á vegum Reykjanes-
bæjar 

Lagt er til að komið verði á laggirnar 
sérstæðu fjármálasviði sem annast fjár-
reiður, áætlanagerð

Lagt er til að íþrótta- og tómstunda-
svið verði lagt niður sem sérstakt svið 
Lagt er til að á fræðslusviði verði til 
nýtt starf íþrótta- og tómstundafulltrúa 
á fræðslusviði 

Sjálfstæðismenn telja sjálfsagt að 
endurskoða stjórnskipulag bæjarins 
til að gera það sem markvissast. Oftast 
gildir þó sú regla í litlu samfélagi að 
„veldur hver á heldur“. Þannig er það 
sjaldnast skipulagið sjálft sem ákvarðar 
hvort vel er unnið, heldur þeir sem 
halda um stjórnvölinn og starfsfólkið 
sjálft. 

Æðubunugangur og fljótfærni eru 
aldrei vænleg til árangurs þegar slíkar 
breytingar eru fyrirhugaðar. 

Enn eitt dæmið um mistök, fljótfærni 
og klaufaskap meirihlutans þegar kemur 
að starfsmannamálum sveitarfélagsins.

Launamunur, hvort sem stjórnendur 
verða skráðir sviðsstjórar eða deildar-
stjórar, mun verða hverfandi þegar upp 
er staðið.

Verðmæta-
sköpun að hefjast
Samtök atvinnurekenda á 

Reykjanesi voru með fyrirlestur 
á Skattadegi Deloitte. Þar var 

m.a. komið inná: 
Forskot og framúrskarandi að-

stæður 
• Alþjóðaflugvöllur og stórskipahöfn 

í Helguvík 
• Upphaf verslunar á Íslandi, sjávar-

útvegur hefur verið stundaður hér 
frá aldaöðli 

• Tæknivæddasta varmaorkuver á 
Íslandi 

• Sívaxandi ferðamannaiðnaður 
• Gagnaver komin til að vera, fer 

fjölgandi 
• Sprota og nýsköpunarfyrirtækjum 

fjölgar mikið 

• Höldum þessu forskoti 
• Keilir, miðstöð fræða og vísinda 

Ásbrú 
• Codlandið í Grindavík 
• Stolt Seafarm á Reykjanesi 
• Þörungarækt á Ásbrú 
• Íslandshús Ásbrú 
• Heilsuhótel Íslands Ásbrú 
• Keflanding.com Ásbrú samvinna 
• GeoSilica Ásbrú 
• Samstarf sveitarfélagana um Geo-

-Park 
• Geothermal Research Park - auð-

lindagarðurinn 
• Gagnaversuppbygging Ásbrú og 

Fitjum 



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

Nú kr. 87.920,-
Verð áður kr. 109.900,-

Þvottavél
Lavamat 60460FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 95.920,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 75470FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

Þvottavél
Lavamat 75670FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 5 þvottakerfi og 
þurrkun.

HvÍt Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

HvÍt Nú kr. 103.920,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 111.920,-
Verð áður kr. 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

fyrir heimilin í landinu
Þvottadagar
Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

0%
vextir
Vaxtalausar 
raðgreiðslur 
í 12 mánuði.

3,5% lántökugjald.

Þvottavél
ZWGB6120K
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Nú kr. 69.900,- 

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 25 · reykjanesbæ · sÍmi 530 2800 · ormsson.is
Opið virKa daGa Kl. 10-18 · lauGardaGa Kl. 11-15
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Lægstu laun verði 300 þús. kr. innan þriggja ára
Samninganefnd Starfsgreina-

sambands Íslands (SGS) 
afhenti Samtökum atvinnu-

lífsins í dag kröfugerð sína vegna 
komandi kjarasamninga. 

Kröfurnar mótuðust á 
fundum í verkalýðsfélögum og 
á vinnustöðum um land allt 
og með hliðsjón af niðurstöðu 
viðhorfskannana. Þær urðu þannig 
til í víðtæku, lýðræðislegu ferli í 

verkalýðshreyfingunni þar sem 
öllum félagsmönnum gafst kostur 
á að koma sjónarmiðum sínum á 
framfæri og hafa áhrif. 

Meginkröfur Starfsgreinasam-
bandsins eru þær að 

• miða krónutöluhækkanir á laun 
við að lægsti taxti verði 300 
þúsund krónur á mánuði innan 
þriggja ára og sérstaklega verði 
horft til gjaldeyrisskapandi at-

vinnugreina við launahækkanir. 
• endurskoða launatöflur þannig 

að starfsreynsla og menntun 
séu metin til hærri launa. 

• desember- og orlofsuppbætur 
hækki. 

• vaktaálag verði endurskoðað 
og samræmt kjarasamningum 
á opinberum vinnumarkaði. 

• lágmarksbónus verði tryggður 
í fiskvinnslu. 

• skilgreind verði ný starfsheiti í 
launatöflu. 

Gerðir hafa verið kjarasamningar 
við einstaka starfsstéttir undan-
farnar vikur og mánuði, sem hljóta 
almennt að vísa launafólki veginn. 
Samhljómur er meðal aðildarfélaga 
SGS um að sú launastefna, sem 
hefur mótast í samfélaginu, endur-
speglist í kjarasamningum SGS við 
Samtök atvinnulífsins. 

Grundvallaratriði er að fólk lifi 
af dagvinnulaunum í stað þess að 
ganga sér til húðar í yfirvinnu, 
aukavinnu og akkorði til að fram-
fleyta sér og sínum. 

Langur vinnudagur og mikið 
álag dregur úr framleiðni og eykur 
samfélagslegan kostnað. Þá á launa-
fólk að njóta þess í launum þegar 
það öðlast meiri færni í starfi með 
reynslu og menntun. 

Er framtíð í fiski? 
Ólafur Jón Arnbjörnsson, skólastjóri Fisktækniskóla Íslands

Er framtíð í fiski, spurði ágætur 
maður mig fullur efasemdar 
eftir fund undirbúningsfélags 

að stofnun Fisktækniskóla í Grindavík. 
Þetta var árið 2007, nokkru fyrir hrun 
og vissulega voru uppi efsamdir um 
áformin og ekki síst frá mörgum kol-
legum mínum í menntakerfinu. Eins og 
menn sjálfsagt muna var þetta ennþá 
tími mikilla umsvifa og bjartsýni - og 
það á flestu sviðum öðrum en því sem 
við höfðum lengstum talið okkur best 
í og skilaði þjóðinn hvað mestri hag-
sæld. Á þessum tímum fyrir hrun voru 
í reynd verulegar efasemdir uppi um 
framtíð sjávarútvegs sem ein af stoðum 
hagsældar fyrir þjóðina til framtíðar. 
Það gaf því auga leið að hugmyndir 
um að ætla ungu fólki á Íslandi að sýna 
greininni áhuga og því síður að leita 
sér menntunar á því sviði ætti tæplega 
erndi og því dæmt til að mistakast. 

Aðsókn í hefðbundið nám svo sem 
skipstjórn og vélstjórn hafði verið á 
stöðugu undanhaldi sökum minnk-
andi aðsóknar svo það var frekar dökkt 
útlitið og hvað þá að ungt fólk á fram-
haldsskólaaldri hefið áhuga á að leggja 
fyrir sig nám á þessu sviði. 

Það má því segja að það hafi verið 
með nokkurri dirfsku og bjartsýni 
að við fórum af stað með kynningu 
á náminu undir formerkjunum „það 
er framtíð í fiski“. Ég þarf vart að rekja 
það hér að staða sjávarútvegs átti eftir 
að breytast verulega við hrunið og þar 
með einnig viðhorf almennings og ekki 
síst ungs fólks til greinarinnar. Þetta 

má sjá á mikilli aðsókn síðustu árin 
skipstjórn og vélstjórn, en ekki síður 
í það nám sem Fisktækniskólinn lagði 
gunninn að. 

59 nemendur sóttu um nám í Fisk-
tækniskólanum í Grindavík fyrir 
haustönn 2014. 24 nemendur hófu nám 
í Fisktækni á Sauðárkróki síðastliðið 
haust. 14 stefna á nám í Fisktækni á 
Hólmavík á þessu ári og unnið er í sam-
starfi við heimamenn að koma náminu 
á vestfjörðum og vesturlandi . Áform 
eru um uppbyggingu á Hornafirði og 
víðar um land og er það í samræmi við 
þau áform sem við lögðum upp með 
2008. Þá eru 10 nemendur í framhalds-
námi á sviði“Marel-vinnslutækni“ og 
aðrir 12 á námsbraut í“Gæðastjórnun“ 
í fiskvinnslu. Það má því segja að hátt 
í 100 nemendur stundi nám á grund-
velli námskrár Fisktækniskólanns í dag 
og stór hópur bíður á hliðarlínunni – 
flestir starfandi í veiðum og vinnslu, 
sem ætla sér að stunda nám að loknu 

raunfærnimati. Vilji menn setja þessar 
tölfur í eitthvert samhengi þá eru þetta 
tvöfallt fleiri nemendur en þeir sem 
stunda nám í kjötiðn og bakaraðin til 
samans. 

Auk þess að sinna raunfærnimati í 
samstarfi við símenntunarmiðstöðvar 
víða um land hefur Fisktækniskólinn 
staðið fyrir umfangsmiklu námskeiða-
haldi og lætur nærri að á fjórða þús-
und starfsmenn í veiðum, vinnslu og 
fiskeldi hafi sótt námskeið sem skólinn 
hefur staðið fyrir eða sinnt kennlsu 
í samstarfi við aðrar síðustu 3 árín – 
þar af yfir 1000 í Grindavík. Þá hefur 
skólinn séð um nýliðafræðslu fyrir 
mörga stærri fyrirtæki á landinu. 

Tímarnir hafa því sannarlega breyst 
á ekki lengri tíma og vissulega mætti 
segja að tíminn hafi verið okkur 
hliðholllur. Ég vildi svo gjarnan geta 
sagt að ég hafi séð þessa þjóðfélags-
breytingu fyrir þegar við fórum af stað 
2006, en verð að viðurkenna að svo var 

ekki. Það voru hinsvegar ýmsar aðrar 
ástæður sem gerðu það að verkum að 
við töldum nám á þessu sviði eiga sér 
framtíð og rétt að geta þess sérstak-
lega hér. 

Í fyrsta lagi var ljóst löngu fyrir hrun 
að fiskurinn sem verið var að vinna var 
hágæða matvæli. Það hafði sér átt stað 
gífurleg tæknivæðing í greininni og 
þarf einungis að nefna MAREL og 3X 
í þessu sambandi. Það var bara tíma-
spursmál hvenær innleiðing gæðakerfa 
og staðla leiddi til kröfu um aukna 
menntun og þjálfun starfsfólks. Þá 
hafði stór hópur ungs fólks hafið störf 
á hverju ári án formlegrar menntunar 
eða þjálfunar . 

En þar var þó það jákvæða viðhorf 
framsækinna stjórnenda fyrirtækja í 
sjávarútvegi og forystumanna verka-
lýðs og sjómannafélaga á Suðurnesjum 
sem gerði útslagið með að farið var af 
stað á sínum tíma. Þessi hópur ásamt 
fræðsluaðilum á Suðurnejsum og sveit-
arstjórnarmönnum í Grindavík, hefur 
unnið ötullega að uppbyggingu skólans 
ásamt starfsfólki og með góðum stuðn-

ingi og hvatningu hagsmuna-samtaka 
á landsvísu. 

Með samþykkt Alþingis síðasta ár er 
skólinn full fjármagnaður 2015. Nú-
verandi menntamálaráðherra Illugi 
Gunnarsson hefur líst yfir eindregnum 
stuðningi við verkefnið og fyrir liggur 
á næstu vikum að gera samning við 
Fisktækniskóla Íslands til lengri tíma. 

Á þessu ári og því næsta verður – 
með öflugum stuðningi Fiskifélags 
Íslands og Sjávarútvegsráðuneytisins 
– farið í öflugt kynnigarátak í grunn- 
og framhaldsskólum um land allt og 
stefnan er að nám í Fisktækni verði 
raunhæfur valkostur fyrir ungt fólk 
að loknum grunnskóla og að námið 
fái þann sess í íslensku skólakerfi sem 
því ber. 

Sjávarútvegur og fiskeldi eru hágæða 
matvælaframleiðsla með fjölbreytta 
möguleika til menntunar og starfa. 
Fisktækniskóli Íslands ætlar sér að vera 
leiðandi í þeirri þróun. 

Það ER framtíð í Fiski. 
Ólafur Jón Arnbjörnsson

www. fiskt.is 
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Sumarstarf á söluskrifstofu Icelandair  
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni á söluskrifstofu félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á krefjandi 
starfi í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Starfssvið:
n	 Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum

n	 Upplýsingaveita, ráðgjöf og þjónusta

n	 Útgáfa ferðagagna

n	 Önnur tilfallandi verkefni sem fara fram í deildinni

Hæfniskröfur:
n	 Menntun í ferðafræðum – IATA-UFTAA próf er æskilegt

n	 Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus bókunarkerfi

n	 Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg

n	 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg

Hér er um sumarstarf að ræða. Vaktafyrirkomulag er 2-2-3.

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna í hóp.  
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem sýnir frumkvæði, er jákvæður og viðmótsþýður og sem býr yfir ríkri þjónustulund.

+  Umsóknir ásamt ferilskrá óskast fylltar út á www.icelandair.is/umsokn  
eigi síðar en 7. febrúar 2015.

 Nánari upplýsingar veita:
 Ólafía G. Ólafsdóttir I olafia@icelandair.is
 Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is

5.  Febrúar 2015 7

Febrúar vonandi gæfusamari
Jæja þessi hörmungarmánuður er 

að enda kominn.  Gríðarlegar mik-
ilar ótíðir eru búnar að vera mestan 

hluta janúars og minni bátarnir sem og 
dragnótabátarnir hafa mjög lítið komist 
á sjóinn.

Nokkrir minni línubátanna fóru til 
Keflavíkur og Reykjavíkur til þess að 
róa á meðan á öllum þessum látum stóð 
á  og náðu þeir að kroppa aðeins upp.  
Betra enn ekki neitt.  Daðey GK fór til 
Reykjavíkur og landaði þar 12 tonnum 
í þremur róðrum og er komin með 95 
tonn í 18 róðrum í heildina. Þórkatla 
GK fór til Hafnarfjarðar og landaði þar 
12 tonnum í þremur róðrum og er þá 
komin með 70 tn í 16 í heildina.   

Af öðrum bátum má nefna að Óli 
Gísla GK er með 50 tn í 15, Gottileb GK 

38 tn í 10, Pálína Ágústdóttir GK 37,5 
tn í 10, og Bergur Vigfús GK 16 tn í 4.  

Gulltoppur GK er búinn að fara á 
mikið flakk núna í janúar.  Hann byrj-
aði árið í Sandgerði, er síðan þá búin 
að landa í Grindavík, Þorlákshöfn, 
Hafnarfirði og er núna komin norður 
og að landa á Siglufirði og Skagaströnd.  
Þar með er fokinn út í veður vind þessi 
setning að “ fara suður á vertíð”.  Hefur 
Gulltoppur GK landað í heildina 134 
tonnum í 20 róðrum og þar af 33 tonn 
fyrir norðan í þremur róðrum. Óli á 
Stað GK hefur landað 130 tonnum í 
19. Guðbjörg GK 60 tn í 15.

Ekki er nú áhöfninn á Ágústi GK 
búinn að gera mikið núna í janúar.  
Báturinn landaði 50 tonnum í byrjun 
janúar sem landað var í Njarðvík og 

kom báturinn þangað bilaður og voru 
stopp mest allan janúarmánuð.  Fjölnir 
GK hefur gengið best stóru beitninga-
vélabátanna og landað 306 tonnumí 
4, Kristín GK 271 tní 4, Páll Jónsson 
GK 268 tn í 4, Sturla GK 257 tn í 4, 
Sighvatur GK 237 tn í 4,  Jóhanna Gísla-
dóttir GK 220 tn í 4, Tómas Þorvalds-
son GK 199 tní 5 og Valdimar GK 184 
tn í 5.  Eins og sést þá eru þetta engar 
mokveiðiaflatölur og óvenjulega lítill 
afli miðað við janúarmánuð.  

Erling KE er orðin hæstur netabát-
anna á landinu núna í janúar og hefur 
landað 171 tonn  í 11 róðrum og mest 
35 tonn í einni löndun.  Tjaldanes GK 
57 tn í 8 og mest 17 tonn í einni löndun, 
Grímsnes GK 56 tní 14, Gunnar Há-
mundarsson GK 13 tní 8, Maron GK 

12 tní 12, Askur GK 11 tní 9, Hraunsvík 
GK 9,6 tní 8. Sunna Líf KE 7,6 tn í 8.  

Dragnótaveiðin er búinn að vera 
arfaléleg enda bátarnir lítið sem ekk-
ert komist á sjóinn.  Benni Sæm GK er 

hæstur bátanna enn þó einungis með 
41 tonn í 10 róðrum.  Örn KE tæp 37 
tn í 16.  Sigurfari GK 28 tn í 10, Aðal-
björg RE 9,3 tn í 6 enn báturinn landar 
í Sandgerði.  

Togskipin hafa að mestu verið að 
veiðum við Vestfirðina og landað meðal 
annars á ísafirði og er þá aflanum ekið 
suður til vinnslu.  Veiði Nesfiskstogar-
anna hefur verið ansi góð.  Berglín 
GK með 489 tonn í 6 löndunum og 
Sóley Sigurjóns GK 477 tonn  lika í 
sex löndunum.  Vekur þetta nokkra 
athygli þar sem að Berglín GK er mun 
minna skip heldur enn Sóley Sigurjóns 
GK.  Vörður EA 365 tonn í 7, Áskell EA 
323 tonn í 7.

Það getur nú varla versnað veðrið 
og framundan er febrúar og vonandi 
verður hann gæfusamari enn þessi öm-
urlegi janúarmánuður

Gísli R.

Aflafréttir

Listamaður á söguslóðum:

Jóhannes Larsen á ferð 
um Ísland 1927 og 1930
Norrænu félögin á Suðurnesjum 

standa fyrir kynningu á ný-
útkominni bók um ferðir 

Jóhannesar Larsen, listmálara laugar-
daginn 7. febrúar 2015 kl. 15: 00 í bíósal 
Duushúsa í Reykjanesbæ

Höfundur bókarinnar, Vibeke 
Nørgaard Nielsen og þýðandi hennar, 
Sigurlín Sveinbjarnardóttir hafa báðar 
kynnt sér sögu Jóhannesar Larsen mjög 
vel munu segja frá ferðalagi þessa 
danska listmálara um Ísland 1927 og 
1930. Í upphafi dagsskrár er kynning 
á myndlistarsýningu með teikningum 

Johannesar Larsen „Sagafærden„. Því 
næst mun höfundur bókarinnar um 
Johannes Larsen segja frá löngum og 
erfiðum ferðalögum Johannesar Larsen 
um Ísland. 

Listmálarinn Johannes Larsen fór 
í tvær ferðir til Íslands til að teikna 
myndir fyrir hátíðarútgáfu Íslendinga-
sagna sem kom út í tilefni af þúsund ára 
hátíð Alþingis á Íslandi 1930. Vibeke 
Nørgaard Nielsen hefur lesið dag-
bækur hans og ferðast í fótspor hans 
og árið 2004 gaf Johannesar Larsen 
safnið í Kerteminde út bók hennar 

SAGAFÆRDEN - Island oplevet af 
Johannes Larsen -1927 og 1930. Nú 
hefur Sigurlín Sveinbjarnardóttir þýtt 
bókina á íslensku og er hún gefin út 
hjá bókaútgáfunni Uglu með titilinn 
Listamaður á söguslóðum. Johannes 
Larsen á ferð um Ísland 1927 og 1930. 

Í fyrirlestri með myndum af íslenskri 
náttúru og með teikningum Johannesar 
Larsens fylgja þær ferðaáætlun hans á 
söguslóðir. 

Norrænu félögin í Garði, Grinda-
vík, Reykjanesbæ og Vogum

Friðjón lokaði og opnaði
Eins og allir vita ætlar nýi 

meirihlutinn í Reykjanesbæ að 
hafa opna stjórnsýslu. Allt á að 

vera uppi á borði. Íbúar eiga að vera vel 
upplýstir um öll mál. Engin leyndarmál 
og ekkert pukur. Það kom því dálítið á 
ávart á bæjarstjórnarfundi 27. janúar 
s.l. þegar ræða átti skipulagsbreytingar 
og uppsagnir framkvæmdastjóra að 
aðalmaður nýja meirihlutans Friðjón 
Einarsson legði fram tillögu um að 
fundurinn yrði lokaður. Enginn mátti 
koma til að fylgjast með. Eitthvað 
hrukku aðrir við og gerðu fundarhlé. 
Eftir fundarhlé dró Friðjón tillögu sína 
til baka og fundurinn því opinn öllum 
sem vildu hlusta. 

Eftir stendur spurningin, hvers 
vegna vildi Friðjón hafa fundinn lok-
aðan?

Snjó kall inn skrif ar: 



LÆGRI SÖLULAUN

Hringdu
420 0400

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

Verð 2.880.000

BMW 3 320i s/d e90. Árgerð 2006, 
ekinn 141 Þ.KM, bensín, 6 gírar.

Verð 1.890.000

FORD Lmc liberty 694 g. Árgerð 
2009, ekinn 105 Þ.KM, dísel, 5 gírar.

Verð 5.500.000

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 32 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 4.180.000

PEUGEOT 307 sw break. Árgerð 
2003, ekinn 182 Þ.KM, bensín, sjálf-

skiptur. Verð  550.000

LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2007, ekinn 125 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.980.000

LAND ROVER Discovery 3 se. Árgerð 
2007, ekinn 153 Þ.KM, dísel, sjálf-

skiptur. Verð 5.280.000

TOYOTA Avensis wagon sol 2009 
ng. Árgerð 2013, ekinn 45 Þ.KM, 

dísel, 6 gírar. Verð  3.980.000

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 2007, 
ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 

Verð 2.550.000

FORD Carado t344. Árgerð 2010, ekinn 
81 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 6.300.000

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

Verð 4.190.000

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2011, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  

Verð 3.680.000

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

Verð 5.880.000
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TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2013, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

 Verð 4.180.000

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2012, 
ekinn 92 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 3.490.000. 

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 1999, 
ekinn 330 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 290.000

NISSAN Patrol gr common rail se. 
Árgerð 2009, ekinn 121 Þ.KM.

Verð 3.480.000

HYUNDAI Trajet 7 manna. Árgerð 
2003, ekinn 192 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 390.000

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2011, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  

Verð 3.390.000

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

Verð 2.690.000

PEUGEOT 406 brake. Árgerð 1999, 
ekinn 266 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 250.000

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2011, ekinn 67 Þ.KM, dísel, 

sjálfskiptur. Verð 2.580.000

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

Verð 3.180.000

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  

Verð 2.980.000.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 2008, 
ekinn 183 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  

Verð 2.580.000

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

sjálfskiptur. Verð 2.550.000

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2012, 
ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 

Verð 2.480.000

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2012, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 

Verð 2.350.000

SUBARU Legacy. Árgerð 2009, ekinn 
131 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 2.490.000

FORD Carado a366. Árgerð 2008, 
ekinn 96 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 

Verð 5.700.000

NISSAN X-trail diesel. Árgerð 2011, 
ekinn 89 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 

Verð 4.180.000.

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

ALLT Á EINUM STAÐ
Bílasala - Bílaverkstæði

Varahlutasala

Opnunartími:
Alla virka daga frá 8:00 til 18:00
Opið á laugardögum 10:00 til 14:00

TILBOÐ

TILBOÐ

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2005, ekinn 376 Þ.KM, dísel, 

sjálfskiptur. Verð 750.000

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

Verð 490.000

SKODA Octavia elegance. Árgerð 
2004, ekinn 185 Þ.KM, bensín, sjálf-

skiptur. Verð 690.000

MITSUBISHI Galant wagon. Árgerð 
1998, ekinn 189 Þ.KM, bensín, sjálf-

skiptur. Verð 390.000

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

Verð 690.000

TILBOÐ

TILBOÐ

TOYOTA Yaris. Árgerð 2007, ekinn 98 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.380.000

CITROEN C3 sx. Árgerð 2007, ekinn 
124 Þ.KM, bensín, 5 gírar.  

Verð 790.000

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

Verð 1.380.000

AUDI A4 sedan 130 hö.. Árgerð 2004, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 890.000

FORD Explorer eddie bauer 4wd. 
Árgerð 2002, ekinn 205 Þ.KM, bensín, 

sjálfskiptur. Verð 1.190.000

TILBOÐ

TILBOÐ

HYUNDAI Tucson 4x4. Árgerð 2010, 
ekinn 110 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 1.690.000

HYUNDAI I30 comfort wagon. Árgerð 
2008, ekinn 125 Þ.KM, bensín, sjálf-

skiptur. Verð 1.590.000

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

Verð 1.690.000

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, ekinn 
47 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.

Verð 1.490.000

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

Verð 1.690.000

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

NISSAN Murano 3.5. Árgerð 2007, 
ekinn 93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 2.290.000

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2007, 
ekinn 124 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

Verð 1.880.000

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

Verð 2.190.000

FORD Mustang coupe 40 th anniver-
sary. Árgerð 2005, ekinn 71 Þ.MÍLUR, 

bensín, 5 gírar. Verð 1.880.000

KIA Sorento. Árgerð 2005, ekinn 142 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 

Verð 1.950.000

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ

TILBOÐ
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Verð 2.880.000

BMW 3 320i s/d e90. Árgerð 2006, 
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LAND ROVER Range rover sport 
hse. Árgerð 2007, ekinn 125 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 6.980.000

LAND ROVER Discovery 3 se. Árgerð 
2007, ekinn 153 Þ.KM, dísel, sjálf-

skiptur. Verð 5.280.000

TOYOTA Avensis wagon sol 2009 
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ekinn 156 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 

Verð 2.550.000
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TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 2013, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 

 Verð 4.180.000

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2012, 
ekinn 92 Þ.KM, dísel, 6 gírar.

Verð 3.490.000. 

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 1999, 
ekinn 330 Þ.KM, bensín, 5 gírar.

Verð 290.000

NISSAN Patrol gr common rail se. 
Árgerð 2009, ekinn 121 Þ.KM.

Verð 3.480.000

HYUNDAI Trajet 7 manna. Árgerð 
2003, ekinn 192 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 

Verð 390.000

SUZUKI Grand vitara. Árgerð 2011, 
ekinn 56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur.  

Verð 3.390.000

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

Verð 2.690.000

PEUGEOT 406 brake. Árgerð 1999, 
ekinn 266 Þ.KM, bensín, 5 gírar.
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RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2011, ekinn 67 Þ.KM, dísel, 

sjálfskiptur. Verð 2.580.000

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

Verð 3.180.000

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 48 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.  

Verð 2.980.000.
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Verð 2.580.000
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ekinn 46 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
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HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2012, 
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TILBOÐ
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2004, ekinn 185 Þ.KM, bensín, sjálf-
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Glæsileg aðstaða fyrir 
líkamsrækt opnar í Garði
Föstudaginn 23. janúar s.l. fór 

fram formleg opnun á nýrri 
glæsilegri aðstöðu fyrir lík-

amsrækt í Íþróttamiðstöðinni í Garði. 
Byggð var ný um 500 fermetra að-
staða til líkamsræktar með nýjustu 

tækjalínu frá TecnoGym, sem býður 
upp á marga nýja og spennandi 
möguleika. 

Ekkert 
lán tekið
Hin nýja stórkostlega glæsi-

lega aðstaða fyrir líkamsrækt 
sem nú er tekin í notkun í 

Íþróttamiðstöðinni í Garði kostar um 
180 milljónir með öllum tækjum. Við 
vígsluna greindi Magnús Stefánsson 
bæjarstjóri frá því að engin lán hefðu 
verið tekin vegna þessara fream-
kvæmda. 

Bygging 
Íþrótta-
miðstöðv-
arinnar 
stórt átak
Það var mikil og stór framkvæmd 

á sínum tíma fyrir lítið sveitar-
félag eins og Garðinn að ráðast 

í byggingu Íþróttarmiðstöðvar. Vígsla 
hússins og sundlaugar var í október 
1993. Nú rúmum 20 árum síðar kemur 
þessi nýja og glæsilega aðstaða til við-
bótar. 

Íþróttahúsið er með löglegum 
völlum og búnaði fyrir allar almennar 
íþróttagreinar. Sundlaugin er 25x8 m, 
sem er lögleg keppnislaug. 

Á sínum tíma var kostnaður um 160 
milljónir á þáverandi verðlagi. Upp-
reiknað á verðlag núna er það um 500 
milljónir. Fyrir bframkvæmdum var 
tekið lán til 15 ára sem er núna löngu 
uppgreitt. Garður á því Íþróttamiðsöð-
ina skuldlausa. 

Jónína formaður bæjarráðs, Magnús bæjarstjóri, einar Jón forseti bæjarstjórnar 
og Ólafur Þór forseti bæjarstjórnar Sandgerðis.

Jón Hjálmarsson hefur verið forstöðumaður frá opnun 1993

Tveir vitar:

Norðurljósin heilla
Grímur rekur einnig veitinga-

húsið „Tveir vitar“ á Garð-
skaga. Grímur agði í spjalli við 

Reykjanes að núna opnaði staðurinn 
kl 11: 00. Hann sagði mikið að gera á 
kvöldin þegar hópar koma til að fylgj-
ast með Norðurljósunum. Eitt kvöldið 
voru t.d. 22 rútur sem mættu á svæðið. 
Erlendu ferðamennirnir líta inn á 
veitingastaðinn og fá sér hressingu. 

Garðskagi er einstakur staður, sem 
laðar til sín ferðamenn. Á sumrin er 
fegurðin mikil og lífelgt fuglalíf að 
ekki sé talað um falleha sólarlagið, 
Gönguferð og leikir í fjörunni heillar 
marga. Tveir vitar eru með fjölbreyttar 
veitingar og nýtur sífellt meiri vin-
sælda. 

Frumkvöðull og framfarasinni

Sigurður Ingvarsson fyrrverandi oddviti barðist á sínum manna mest fyrir 
því að byggt yrði fullkomið íþróttahús og sundlaug í sveitarfélaginu. Það 
þurft mikinn kjark og bjartsýni að ráðast í svo stóra framkvæmd fyrir lítið 
sveitarfélag. Sigurður Ingvarsson var formaður bygginganefndar og keyrði 
málið áfram. bygging Íþróttamiðstöðvarinnar var mikið framfaraspor fyrir 
sveitarfélagið og nú geta menn aftur fagnað nýjum áfanga.

Vertakatríó heimamanna

Heimamennirnir Sigurður Ingvarsson, bragi Guðmundsson og Tryggvi einars-
son voru allir verktakar í byggingunni. 

Bæjarfulltrúar í átak

Fram kom við vígslu þrekasalarin að ákveðið hefði verið að bæjarfulltrðúar 
færu í átka til að styrkja líkamann. Jónína Magnúsdóttir boðaði bæjarfulltrúa 
í fitumælingu. aftur yrði svo mælt í vor. Fróðlegt verður að fylgjast með 
árangrinum. 



Opnir fundir á Reykjanesi

Nýtið tækifærið og komið skoðunum ykkar beint til þingmanna.

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir!

Þingflokkur Framsóknarmanna

Framsögumenn eru:
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarúveg og landbúnaðarráðherra
Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður

Reykjanesbæ laugardaginn 7. febrúar í Framsóknarhúsinu,
 Hafnargötu 62, kl. 10:30

Framsögumenn eru:
Sigurður Ingi Jóhannsson, sjávarúvegs og landbúnaðarráðherra
Páll Jóhann Pálsson, alþingismaður

Framsögumenn eru:
Silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður
Frosti Sigurjónsson, alþingismaður

Grindavík miðvikudaginn 11. febrúar Salthúsinu, kl. 20:00

Sandgerði miðvikudaginn 11. febrúar á sal grunnskólans, kl. 20:00

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Fundur á Reykjanes 3 copy.pdf   9   2/3/15   8:40 PM



Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu    

Miðapantanir í síma 
565 5900 og midi.is

Frumsýning 21. febrúar

�mmtudagur
5, febrúar Uppselt

föstudagur
13. febrúar  örfáir miðar

Fjölskyldufarsi ársins  Guðni Gíslason FP
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Mikil ánægja 
með menningar-
mál og leikskóla
Á fundi Bæjarráðs Grinda-

víkur 20. janúar s.l. kynnti 
bæjarstjóri niðurstöður 

þjónustukönnunar Capacent meðal 
19 sveitarfélaga á árinu 2014. 

Í úrtakinu voru 300 íbúar í 
Grindavík og var svarhlutfall 
52%. Svarendur eru jafnaði frekar 
ánægðir með þjónustu Grindavíkur-

bæjar og Grindavík sem stað til að 
búa á, en hvorutveggja er í meðal-
tali sveitarfélaganna. Ánægja með 
menningarmál og þjónustu leikskóla 
er mjög mikil. 

Bæjarráð vísar könnuninni 
til umfjöllunar í bæjarstjórn og 
nefndum bæjarins og til birtingar 
á vef Grindavíkurbæjar. 

Sjólyst í Garði
Þann 15. desember sl. var aðal-

fundur Hollvina Unu í Sjólyst 
haldinn í Útskálakirkju og að 

fundinum loknum voru styrktartón-
leikar þar sem hópur tónlistarmanna 
kom fram auk upplestrar. Þetta var 
magnað kvöld og rann aðgangseyrir 
óskiptur til Hollvina Unu Guðmunds-
dóttur í Sjólyst. Listamenn og aðrir 
sem að þessum viðburði stóðu eiga 
miklar þakkir skyldar. 

Félagið Hollvinir Unu í Sjólyst var 
stofnað 18. nóvember 2011 að frum-
kvæði hugsjónamannsins Guðmundar 
Magnússonar og eru félagsmenn um 
níutíu talsins. Markmið félagsins er 
að halda nafni þessarar merku konu 
á lofti með ýmsum hætti, m.a. koma 
húsinu Sjólyst sem hún bjó í lengst af 
ævinnar í sem upprunalegast horf og 
að hafa þar starfsemi sem sómi er að 
til að heiðra minningu hennar. Í bók 
Gunnars M. Magnúss um Unu, Völva 
Suðurnesja, kemur fram að Una var 
ekki framagjörn kona og hafði ekki 
löngun eða þörf til að láta á sér bera 
en orðrómur um hæfileika hennar 
barst víða. Fjölmörgum sem þekktu 
hana bar saman um að til hennar sóttu 
þeir styrk og hjálp í orði og verki. Þar 
sannast hið fornkveðna er segir í Háva-
málum: 

Deyr fé deyja frændur, 
deyr sjálfur ið sama; 
en orðstír
deyr aldregi
hveim er sér góðan getur. 

Verkin hennar mega ekki gleym-
ast, hún lagði með þeim svo gott til 
samfélagsins. Verkefnin eru mörg sem 
bíða stjórnar Hollvina Unu. Búið er að 
teikna glugga eins og þeir voru upp-
runalega og leitað hefur verið tilboða 
í smíði þeirra. Ákveðið hefur verið að 
klæða húsið og ganga frá lóð áður en 
farið verður í framkvæmdir innan húss. 
Öll fer þessi framkvæmd þó eftir fjár-
hag Hollvina sem aðeins hefur veitta 

styrki og frjáls framlög til umráða 
auk árgjalda félagsmanna. Starfsemi 
hússins er í undirbúningi en það var 
opið um helgar tvö sl. sumur og fram 
á haust kl. 13: 00-17: 00 eða eins og 
hentaði og var gestum boðið kaffi og 
fræðsla. Um 3-400 manns heimsækja 
Sjólyst árlega nú þegar og vonast er til 
að gestir verði mun fleiri þegar starf-
semin er hafin eins og hún er hugsuð. 

Þeir sem vilja á einhvern hátt leggja 
þessu verkefni lið eða langar að heim-
sækja Sjólyst og eiga þar næðisstund er 
velkomið að hafa samband við stjórn-
armenn. 
Erna M. Sveinbjarnardóttir, formaður 

stjórnar Hollvina Unu í Garði

Bingó
Á morgun föstudaginn 6. febrúar kl. 13: 30 verður 
Bingó á Nesvöllum. Margir góðir vinningar. 

Grindavík: 

Vill kaupa vatnstank
Á fundi bæjarráðs Grindavíkur 

nýlega var eftirfarandi er-
indi tekið til umfjöllkunar: 

Vatnstankur í Þórkötlustaðarhverfi: 
fyrirspurn um sölu. 

Arnar Freyr Jónsson óskar eftir 
viðræðum við Grindavíkurbæ um 

möguleg kaup á gömlum vatnstanki 
við Austurveg. Markmið Arnars er 
að breyta vatnstanknum í Micro-hús, 
sem yrði hið fyrsta sinnar tegundar 
á Íslandi. 

Bæjarráð vísar erindinu til um-
sagnar í skipulagsnefnd.



 

Í nýju skipulagi Reykjanesbæjar verða tvö stoðsvið, þ.e. stjórnsýslusvið og fjármálasvið.



Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, 
eru fyrirliggjandi hjá okkur - hafðu samband.

Yfir 80 litir í boði. Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Við höfum framleitt viðhaldsfría glugga og hurðir í yfir 30 ár.
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Vinalegt veitingahús
Grillbarinn á Hafnargötu 90 í 

Keflavík er vinalegt veitinga-
hús. Smekklegar innréttingar 

og fallega skreyttur salur myndar 
skemmtilegt umhverfi. Boðið er upp á 
fjölbreyttan matseðil á hagstæðu verði. 

Margir blóta Þorra
Íslendingar halda enn upp gmla hefð 

að blóta Þorra. Verslanir eru yfir-
fullar af Þorramat. Risaþorrablót 

hafa að undanförnu verið haldin hér 
á Suðurnesjum auk margra smærri 
og svo eru fjölskyldurnar með blót í 
heimahúsum. Á laugardaginn ætla eldri 
borgara að halda sitt blót á Nesvöllum. 

Á dögunum tóku eldri borgara smá 
æfingu í að gæða sér á þorramatnum. 
Reykjanes var á staðnum og myndaði.

Grillbarinn: 

Nýr matsölustaður 
í Keflavík með 
skyndirétti og matar-
bakka til fyrirtækja
Grillbarinn er nýr matsölu-

staður í Keflavík með áherslu á 
skyndibita og heimilsmat í há-

deginu og kvöldin. Á matseðlinum eru 
nautasteikur, fiskréttur, hamborgarar, 
pítur og pitsur, svo eitthvað sé nefnt. 
Í hádeginu og á kvöldin virka daga 
er boðið upp á heimilslegan mat; rétt 
dagsins á hagstæðu verði. Grillbarinn 
sendir líka matarbakka til fyrirtækja. 

Stofnendur og eigendur Grillbarsins 
eru hjónin Grímur (Grallari) Vilhelms-
son veitingamaður og eiginkona hans 
Aníta Vilhelmsson matreiðslumaður. 

Grillbarinn eða Grallarakaffi eins og 
staðurinn hefur verið nefndur, er til 
húsa að Hafnargötu 90, beint á móti 
Íslandsbanka í Keflavík. Við erum 
svo sannarlega í alfaraleið og getum 
tekið á móti allt að 100 manns í sæti. 
Í hádeginu og kvöldin erum við fleiri 
á vaktinni til að geta boðið hraða og 
góða þjónustu, en þá geta gestir líka 
tekið matinn með sér heim og svo ber 
undir, segir Grímur um þjónustuna. 

Um helgar fáum við til okkar þekkta 
tónlistarmenn, sem spila og skemmta á 
föstudags eða laugardagskvöldum. Síð-
ustu helgar hefur verið fullt út úr dyrum 
og almenn ánægja með framtakið. 

Í tilefni opnunarinnar ætlum við að 
bjóða einstakt opnunartilboð á tveimur 

réttum sem eru annars vegar nausta-
steik með frönskum, sósu og salati á 
1.990 krónur og hins vegar djúpsteikta 
ýsu með frönskum sósu og salati á 1.990 
krónur og munu tiboðin gilda í tak-
markaðan tíma. 

Matarbakkarnir njóta vaxandi vin-
sælda en Grillbarinn í samstarfi við 
veitingahús okkar hjóna; Tveir vitar, 
í Garðinum, hefur sent matarbakka til 
fyrirtækja á svæðinu um nokkurt skeið. 
Við erum með matarbakkaþjónustu í 
hádeginu alla virka daga og bjóðum 
þessa þjónustu á frábæru verði eða 
frá krónum 750- með heimsendingu. 
Nánari upplýsingar og pantanir á 
matarbökkum, sími 422-7214, 783-
1704 eða á netfangið; tveir-vitar@hot-
mail.com

Fyrirtæki mannúðar 2014.
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NÚ Í VERSLUNUM NÁLÆGT ÞÉR

Nói Síríus kynnir:

Nóa
Lakkrís

Síríus
Rjómasúkkulaði

Í sérhverri sögu er hetja. Í þessari eru þær tvær.

Nóa Lakkrís er ekta íslenskur lakkrís. Hann er sætur og krö�ugur í senn. Hann er lungamjúkur, með djúpu
lakkrísbragði og anísundirtóni, sem tryggir þér alveg einstaka bragðupplifun. Síríus súkkulaði þekkja Íslendingar vel
og hafa átt í ástarsambandi við um árabil. Hið silkimjúka Síríus rjómasúkkulaði bráðnar uppi í þér og í Nóa Lakkrís

bitum í rjómasúkkulaði umlykur það mjúkan lakkrísinn, sem er einmitt þróaður til að fara einstaklega vel með súkkulaði.
Saman mynda Nóa Lakkrís og Síríus rjómasúkkulaði epíska bragðupplifun sem þú átt hreinlega e�ir að elska.

Rétta bragðið Sjálfbærni - Samfélagsábyrgð


