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TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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www.tomstundahusid.is 
Finnið okkur á facebook.
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samsettningar 
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15. tölublað 5. árgangur

Íbúalýðræði eða skrípaleikur
Rafræn íbúakosning fer fram í Reykjanesbæ dagana 24. 

nóvember til 4. desember 2015. Kjósendur eru beðnir að 
taka afstöðu til breytingu á deiliskipulagi í Helguvík vegna 

fyrirhugaðs kísilvers Thorsil. Á kjörseðlinum er spurt: hlynnt(ur) 
Skila auðu Andvíg(ur). 

Fjallað er um kosningarnar í leiðara blaðsins í dag. 
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Haustfagnaður 
eldri borgara
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

verður með haustfagnað á Nes-
völlum laugardaginn 14. nóvember 
n.k. Haustfagnaðurinn hefst með 
borðhaldi kl 19: 00. Boðið verður 
uppá skemmtiatriði, happdrætti og 
hljómsveitin Suðurnesjamenn leikur 
fyrir dansi til kl 23: 30. 

Miðverð er kr.5500. 
Miðasala verður á Nesvöllum á 
morgun föstudaginn 6. nóvember 
frá kl 16:00 til 17:30.
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Frí blað ið Reykja nes vill gjarn an kom ast í sam band við íbúa Suð ur nesja. Seg ið ykk-
ar skoð un með því að  senda inn pist il. Send ið inn fyr ir spurn. Vin sam leg ast send ið 
okk ur tölvu póst á net fangið asta. ar@sim net.is eða hring ið í síma 847 2779. 

VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Stjórnmálaflokkarnir tala fjálglega um að auka þurfi áhrif íbúanna með 
því að þeir geti tekið afstöðu til einstakra mála í íbúakosningu. Þetta er 
að sjálfsögðu í takt við nýja tíma  og auðvelt að framkvæma með rafrænni 

kosningu. Sérstaklega hlýtur þetta var gott fyrir sveitarstjórnir að geta leitað 
til íbúana og spurt þá álits á þeim málum sem mest eru í brennidepli hverju 
sinni., Sveitarstjórnarmenn eru jú að starfa í þágu íbúanna eða er ekki svo?

Framundan er íbúakosning í Reykjanesbæ,þar sem tekist verður á um hvort 
kjósendur styðja bæjarstjórn Reykjanesbæjar í breytingu á skipulagi í Helguvík 
vegna fyrirhugaðs kísilvers Thorsils.

Segja má að hér sé tekist á um það hvort kjósendur vilji að áfram verði unnið 
að stóryðjuverkefnum í Helguvík eða lögð verði áhersla á aðra þætti í upp-
byggingu atvinnumála. Kosningin snýst um hvort umhverfismálin eða at-
vinnuuppbygging eiga að skipa hærri sess.

Talsmenn meirihlutans í Reykjanesbæ tóku fáránlega á málinu þegar fyrir lá 
að íbúakosning færi fram.Talsmaður meirihlutans sagði það svo sem allt í lagi 
að kjósendur fengju að segja sitt álit,en það yrði ekkert farið eftir niðurstöð-
unni. Væntanlega á talsmaðurinn við ef niðurstaðan verður ekki þóknanleg 
ráðamönnum.

Að sjálfsögðu eiga bæjarfulltrúar að fagna áhuga íbúanna fyrir sínu sveitar-
félagi. Bæjarstjórn Reykjanesbæjar á að rökstyðja sína ákvörðun og höfða 
til kjósenda að þeir styðji þær uppbyggingar sem áætlaðar eru í Helguvík til 
atvinnuuppbyggingar. Þegar bæjarfulltrúar tóku ákvörðun hljóta þeir að hafa 
hugsað fyrst og fremst um hagsmuni síns sveitarfélags. Nú reynir á hvort þeir 
hafa stuðning meirihluta kjósenda.

Það er vissulega hægta að  
taka undir með Pírötum í Reykjanesbæ.
„Píratar í Reykjanesbæ skora á bæjarstjórn Reykjanesbæjar að útskýra ítarlega 
fyrir bæjarbúum hvernig fyrirhugað er að meðhöndla niðurstöður þessara 
íbúakosninga og á hvaða hátt niðurstaðan verður ráðgefandi fyrir framhald 
málsmeðferðar hjá sveitarfélaginu um deiliskipulagið í Helguvík. Slík upplýsing 
er mikilvæg forsenda þess að kjósendur sjái sér hag í að kynnast málavöxtu 
og að kosningaþátttaka verði með mesta móti, óháð því hver niðurstaða 
atkvæða verður“

Nauðsynlegt er að kjósendur í Reykjanesbæ noti þetta einstaka tækifæri sem 
íbúakosning er til að láta í ljós sína skoðun á þessu stóra máli. Nýtur bæjarstjórn 
Reykjanesbæjar stuðnings eða ekki.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Nýtur meirihluti 
bæjarstjórnar Reykjanes-
bæjar stuðnings í 
íbúakosningunni ?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 19.nóvemberNÆSTA BLAÐ

Basar á 
Nesvöllum
Hinn vinsæli árlegi basar verður á 
Nesvöllum föstudaginn 27. nóvem-
ber kl 14: 00. 
Þeir sem hafa áhuga á að vera með 
söluborð hringi í Hörpu Þorvalds-
dóttur í síma 421 1746

215 tonn til 
Suðurnesja
Byggðakvóta hefur verið úthlutað 

fyrir fiskveiðiárið 2015/2016. 
samtals var úthlutað 5662 

tonnum til 32 sveitarfélaga. Þrjú 
sveitarfélög á Suðurnesjum fengu út-
hlutun. 

Garður  107 tonn
Sandgerði  85 tonn
Vogar 23 tonn

Einar Jón 
formaður SSS
Samband sveitarfélaga á Suður- 

nesjum hélt nýlega aðalfund sinn. 
Á fundinum var Einar Jón Pálsson, 
forseti bæjarstjórnar Garðs kosinn 
formaður SSS. 

Arion banki með 
hæsta einkunn
Niðurstaða samkeppni um rekstur  
fjármálaþjónustu í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Niðurstaða liggur fyrir í 
samkeppni um rekstur fjár-
málaþjónustu í Flugstöð Leifs 

Eiríkssonar. Valnefnd fór yfir gögn sem 
send voru inn og Arion banki hlaut 
hæstu einkunn í samkeppninni. Næsta 
stig valferlisins eru samningaviðræður 
á milli Isavia og Arion banka. 

Alls bárust fimm umsóknir í 
samkeppnina sem auglýst var á 
Evrópska efnahagssvæðinu og fékk 
Arion banki hæstu einkunn. Starf-
semin felst aðallega í gjaldeyrisþjón-
ustu, rekstri hraðbanka og endur-
greiðslu á virðisaukaskatti. 

Eins og áður segir eru næstu skref 
samningaviðræður við Arion banka. 

Ef þær ganga vel mun Arion banki geta 
hafið starfsemi eftir um hálft ár. Ef að-
ilar ná ekki saman verður rætt við það 
fyrirtæki sem fékk næsthæstu einkunn. 

Fimm tilboð bárust, þrjú frá ís-
lenskum fjármálafyrirtækjum, eitt 
sameiginlegt frá íslensku og erlendu 
fyrirtæki og eitt frá erlendu fyrirtæki. 

Þátttakendur í samkeppninni voru 
í stafrófsröð: 

Arion banki
 Global Exchange Foreign  
Exchange Services

Íslandsbanki

Landsbankinn

Unicâmbio og iKort

Vogar: 

Fjárstyrkur til nemenda
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 

Voga segir í einum psitla 
sinna sem hann nefnir Vogar-

-hraðferð frá mennta-, menningar-og 
afrekssjóði. 

„Fyrr á þessu ári var ákveðið að 
sameina tvo sjóði hjá sveitarfélaginu, 
annars vegar Mennta-og menningar-
sjóð og hins vegar Afrekssjóð. Undan-
farin ár hefur árlega verið úthlutað úr 
Mennta-og menningarsjóð fjárstyrk til 
þeirra nemenda sem lokið hafa námi 
á öðru ári í framhaldsskóla á tilsettum 

tíma, sem og þeim nemendum sem 
náðu bestum árangri við útskrift úr 
grunnskólnum. Í ár var bætt um betur 
og þeim sem luku námi úr framhalds-
skóla einnig veittur fjárstyrkur, auk 
hinna sem að framan greinir. 

Að auki var Knattspyrnudeild 
Þróttar veittur fjárstyrkur úr sjóðnum 
kr.110.000 í tilefni hins góða árangurs 
á Íslandsmótinu í knattspyrnu í sumar. 
Félagið vann sig upp um deild í fyrsta 
skipti í sögu feélagsins og mun leika í 
þriðju deild á næstu leiktíð.“

Kvikmyndataka við Bakka
Umsókn um framkvæmdaleyfi 

vegna kvikmyndagerðar var 
tekin til afgreisðlu á síðasta 

fundi bæjarstjórnar Grindavíkur. 
Annasamir ehf. óskar eftir lokun á 

Verbraut fyrir framan Bakka í 2 daga 
á tímabilinu 17. -26. nóvember nk. Í 
erindinu kemur fram að svæðinu verði 
skilað í upprunalegu ástandi og að sam-
ráð við fyrirtæki á svæðinu hafi átt sér 
stað. Skipulagsnefnd gerir kröfu um 
að umsagnaraðili leggi fram kort með 

hjáleiðum, nákvæmar tímasetningar 
og jákvæða umsögn lögreglu a. m. k 2 
dögum fyrir áætlaða lokun. Einnig að 
vegmerkingar verði settar upp í sam-
ræmi við leiðbeiningar Vegagerðar-
innar. 

Skipulagsnefnd leggur til við bæjar-
stjórn að framkvæmdaleyfið verði sam-
þykkt með ofangreindum skilyrðum. 

Bæjarstjórn samþykkir tillögu 
Skipulagsnefndar samhljóða

Seinheppinn formaður
Árni Páll Árnason formaður 

Samfylkingarinnar var ansi 
seinheppinn á dögunum. 

Árni Páll sá sérstaka ástæðu til að 
hrósa Samylkingarmeirihlutanum í 
Reykjanesbæ fyrir mikla framsýni að 
efna til íbúakosningu vegna stðasetn-
ingar á kísilverksmiðju. Nefndi hann 
þetta sem dæmi um að Samfylkingin 
stæði við stóru orðin um íbúalýðræði. 

Daginn eftir útspil Árna Páls sagði 
talsmaður meirihlutans að það væri svo 

sem í lagi að hafa íbúakosningu en það 
yrði ekkert farið eftir henni. 

Já, skelfing er Árni Páll seinheppinn.

Snjó kall inn skrif ar: 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is. 



HEIMILISMATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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Átak til að stytta bið
Kristján Þór Júlíusson heil-

brigðisráðherra hefur 
ákveðið að auka fjárveitingar 

til Þroska- og hegðunarstöðvar 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins 
(ÞHS) til að stytta bið eftir þjónustu. 
Gert er ráð fyrir að með átaksverkefni 
á þessu og næsta ári megi veita allt að 
200 fleiri börnum þjónustu en ella. 

ADHD samtökin fagna ákvörðun 
heilbrigðisráðherra í þágu barna og 
binda vonir við að til sambærilegs 
átaks verði gripið vegna biðlista full-
orðinna eftir þjónustu. Ríflega 600 
einstaklingar bíða eftir þjónustu AD-
HD-teymis Landspítala. 

Tilvísunum barna til ÞHS hefur 
fjölgað verulega ár frá ári, en þangað 
er vísað börnum til greiningar 
og meðferðar s.s. vegna ofvirkni 
og athyglisbrests, röskunar á ein-
hverfurófi, hegðunarvanda, kvíða og 
depurðar. 

Garður vill ekki selja
Eins og fram hefur komið er mikil 

óvissa ríkjandi hvað verður um 
húsnæði Garðvangs í Garði. 

Reykjanesbær og Vogar vilja fara þá 
leið að selja húsnæðið. Garðmenn með 
stuðningi Sandgerðis vilja reyna allt 
sem hægt er til að þar verði að nýju 
rekið hjúkrunarheimili. 

Á biðlista nú eftir hjúkrunarrými 
eru rúmlega fjörtíu. 

Á fundi bæjarstjórnar Garðs var eft-
irfarandi samþykkt. 

„Bæjarstjórn Garðs leggst gegn því 

að gengið verið til sölu á Garðvangi 
meðan unnið er að því að fá fjárheimild 
hjá ríkinu til uppbyggingar Garðvangs 
og að þar verði áfram rekið hjúkr-
unarheimili. Bæjarstjórn minnir á að 
lóð Garðvangs er skilgreind fyrir opin-
bera stofnun og er áréttað að þar verði 
áfram starfrækt hjúkrunarheimili. 

Bæjarstjórn skorar á aðildarsveitar-
félög DS að fylgja sameiginlega eftir 
samþykkt aðalfundar DS þann 22. 
apríl 2015, um uppbyggingu hjúkr-
unarheimilis á Garðvangi“. 

Prakkarastrik og púðurkellingar
Ásmundur Friðriksson þingmaður 

er búinn að skrifa nýja bók, sem 
er að koma út. Bókaútgáfan Hólar 
gefur bóina út. Að þessu sinni fjallar 
Ásmundur um Hrekkjalómafélagið-
-prakkarastrik og púðurkellingar. Hér 

er sögð saga þesa merka félagsskapar 
sem lifði góðu lífi í Vestamannaeyjum 
í ein 20 ár. Þetta verður örugglega 
skemmtileg frásög enda með ólíkindum 
hvað félagarnir gátu látið sér detta í hug 
til að hrekkja og grínast svolítið. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir þingmaður Framsóknarflokks:

Skilar sér í næstu 
kosningum með greiddum 
atkvæðum til Framsóknar
Í síðustu Alþingiskosningum vann 

Framsóknarflokkurinn stórsigur. 
Flokkurinn lofaði miklu, þar sem 

skuldaleiðrétting var stærsta málið. Ekki 
verður um það deilt að ríkisstjórnin 
undir forystu Framsóknarflokksins 
hefur náð að efna stærstu loforðin. 
Skuldaleiðrétting í höfn, skattar lækkað, 
atvinnulífið á uppleið, kaupmáttaraukn-
ing og unnið að afnámi verðtryggingar 
lána. Þrátt fyrir þessa staðreynd hefur 
Framsóknarflokkurinn misst meira en 
helming síns fylgis samkvæmt skoðuna-
könnunum. Hvers vegna skorar Fram-
sóknarflokkurinn ekki hærra hjá kjós-
endum? 

Ég vil fyrst segja að með myndun 
ríkisstjórnar Framsóknarflokks og 
Sjálfstæðisflokks hófst ný sókn í þágu 
lands og þjóðar. Leiðarljós ríkisstjórn-
arsamstarfsins hefur verið að bæta hag 
heimilanna í landinu og efla atvinnu-
lífið með aukinni verðmætasköpun fyrir 
samfélagið allt. 

Heimilin, hornsteinn þjóðfélags-

ins, eru í algjörum forgrunni í allri 
okkar vinnu þar sem við tökumst á 
við skuldavanda til að tryggja betri 
lífskjör, bættan kaupmátt. Bætt staða 
heimilanna er enda mikilvæg forsenda 
frekari uppbyggingar í efnahagsmálum 
þjóðarinnar. 

Einnig vinnum við ötullega að vexti 
atvinnulífsins, þar sem við viljum fjölga 
störfum, þar sem lítil og meðalstór fyr-
irtæki gegna lykilhlutverki. 

Því er það svo mikilvægt að skapa 
fleiri jákvæða hvata fyrir frumkvæði 
og dugnað einstaklinga. Liður í því er 
að einfalda allt regluverk um stofnun 
og rekstur atvinnufyrirtækja. 

Við erum að vinna í að skapa stöð-
ugleika með mótun skýrrar stefnu til 
lengri tíma, enda dregur hann úr áhættu 
í rekstri, eykur fjárfestingu og vöxt. 

Þegar öll þessi heildarmynd og sýn 
okkar framsóknarmanna skýrist betur 
munum við vera óhrædd við dóm kjós-
enda enda hefur Framsóknarflokkurinn 
alltaf komið betur út í kosningum 

heldur en að skoðana kannanir hafa 
sagt um. 

Vil ég þá minna á okkar stöðu fyrir 
síðustu alþingiskosningar einum átta 
vikum fyrir kosningar, þá voru kann-
anir að sýna Framsóknarflokkinn með 
stærstu stjórnmálaflokkum. 

Úrlausn verkefna hefur gengið vel 
undir forystu Sigmundar Davíðs. Ég hef 
fulla trú á að kjósendur kunni að meta 
þann góða árangur sem náðst hefur á 
mörgum sviðum og að það skili sér í 
næstu kosningum með greiddum at-
kvæðum til Framsóknar.

Allt útlit fyrir að hægt 
verði að bjarga Búmönnum
Húsnæðissamvinnufélagið 

Búmenn hsf. , hefur átt í 
verulegum greiðsluvanda og 

er verið að vinna í fjárhagslegri endur-
skipulagningu félagsins. Reykjanes 
heyrði aðeins hljóðið í nýjum for-
manni Gunnari Kristinssyni. Hvernig 
standa þessi mál? Er von til þess að 
hægt verði að bjarga félaginu? 

Með úrskurði héraðsdóms 15. maí 
var Búmönnum veitt greiðslustöðvun 
í kjölfar þess að lausafé félagsins var 
að verða uppurið og ljóst var að fé-
lagið gæti ekki staðið við fjárhagslegar 
skuldbindingar sínar að óbreyttu. 
Stjórn félagsins hefur síðan unnið með 
ráðgjöfum frá LEX og KPMG að því að 
finna lausn á vanda félagsins. Sú lausn 
sem verið er að horfa á felst í því að 
allir búseturéttir í innlausnarkerfinu 
verði færðir yfir í frjálsa kerfið. Þetta 
þýðir að félagið verður ekki lengur 

skuldbundið til að innleysa og greiða 
fyrir búseturétt aðila í innlausnarkerf-
inu við skil íbúða heldur yrði öllum 
heimilt að selja búseturétt sinn á 
frjálsum markaði. Nauðasamningur 
félagsins, sem kröfuhafar munu kjósa 
um, mun byggja á þessari lausn. 

Stjórn Búmanna hsf. ákvað á 
fundi mánudaginn 19. október að 
fela Helga Jóhannessyni hrl. hjá LEX 
lögmönnum, að óska eftir heimild 
héraðsdóms Reykjavíkur til að leita 
nauðasamnings fyrir félagið. Þetta var 
gert eftir að 62% kröfuhafa félagsins 
samþykktu að fara þá leið. Fjárkröf-
uhafar eru þeir aðilar sem eiga bú-
setusamninga með innlausnarskyldu 
á félagið. Nauðasamningurinn byggist 
á því að þessir búseturéttarhafar falli 
frá innlausnarkröfu sinni á hendur 
félaginu en eignist á móti rétt til að 
selja búseturéttinn á markaði í eigin 

nafni eins og 44% búseturéttarhafa 
sem tilheyra frjálsa markaðskerfinu 
í dag. 

Forsenda nauðasamningsins byggir 
jafnframt á því að Íbúðalánasjóður 
samþykki tillögur stjórnar Búmanna 
til sjóðsins svo að tryggja megi rekstr-
arhæfi félagsins. Það er skemmst frá 
því að segja að tillögur stjórnar fé-
lagsins hafa verið samþykktar af hálfu 
Íbúðalánasjóðs, Ríkisendurskoðunar 
félagsmálaráðuneytisins og fjármála-
ráðuneytisins. 

Um miðjan október var afstaða 
búseturéttarhafa í innlausnarkerf-
inu könnuð. Af viðbrögðum aðila að 
dæma er mikill vilji hjá þeim til að 
ljúka málinu á þessum nótum. Gott 
er að sjá samstöðu búseturéttarhafa í 
þessu erfiða máli. Það má því segja að 
ferlið gangi vel og að það sé allt útlit 
fyrir að hægt verði að bjarga félaginu. 

Greiðsluþrot blasir við
Vísr greinir frá að greisðluþrot blasi 

við Reykjanesbæ á næsta ári að 
óbreyttu. Kjartan Már Kjartansson 
bæjarstjóri segir í samtali við Vísi að 

jákvæð niðurstaða þurfi að fást við 
lánadrottna fyrir 15. desember n.k. 
Lendi Reykjanesbær í greiðslufalli verði 
fjárhagsnefnd skipuð af ráðuneytinu til 
að fara með stjórnina. 

Rekstur Voga gengur vel
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri Voga 

skrifar á hverjum föstudegi 
pistla á heimasíðu sveitarfélagsins. 
Nýlega sagði hann frá því að rekstur 
sveitarfélagsins hafi að mestu staðist 

áætlun það sem af er ári. Útgjöld hafa 
að mestu verið á áætlun og tekjurnar 
hafa aukist lítillega umfram áætlun. 
Þótt ýmsir óvissuþættir séu enn í 
stöðunni sé staðan í heildina ágæt. 
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Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 
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Spennandi tímar framundan
Gífurleg aukning farþega um 

Keflavíkurflugvöll hefur orðið 
á síðustu árum. Samkvæmt 

fréttum er framundan mikil aukning 
á alls konar uppbygging á svæðinu, 
sem kallar á mannfrekar framkvæmdir. 
Fyrirhugað er að byggja margs konar 
þjónustubyggingar á svæðinu. Fram-
kvæmdir á Keflavíkurflugvelli eru í 
landi Sandgerðisbæjar. Reykjanes leit-
aði til Ólafs Þórs Ólafssonar forseta 
bæjarstjórnar og spurði hann hvaða 
þýðingu þessi áform um uppbyggingu 
hefði fyrir Sandgerði. 

--- --- --- ---
Sú mikla uppbygging sem er framundan 
á flugvallarsvæðinu er gífulega mikil-
væg fyrir okkur Sandgerðinga sem og 
alla sem búa hér á Suðurnesjum. Ég 

hef lengi haldið því fram að fá svæði 
á Íslandi hafi þá vaxtamöguleika sem 
eru til staðar á Suðurnesjum og þar er 
alþjóðlegur flugvöllur á Miðnesheiði 
í lykilhlutverki. Það er samt rétt að 
muna að það er ekki bara flugvöllur-
inn sem skapar þessa stöðu svæðisins. 
Það eru ótal margir aðrir þættir sem 
vinna með okkur Suðurnesjamönnum 
og þar mætti telja margt upp eins og 
möguleg landsvæði til uppbyggingar, 
sterka innviði, aðgang að hreinu og 
góðu vatni, nálægð við góð fiskimið 
og þann mannauð sem er á svæð-
inu. Uppbygging á flugvallarsvæðinu 
er því raun ekkert sem á að koma á 
óvart en hins vegar stefnir í að hún 
muni gerast hraðar en maður hélt bara 
fyrir örfáum árum. Sú vinna og þau 

verkefni sem skapast í kringum fram-
kvæmdirnar sjálfar er að sjálfsögðu 
mikilvæg innspýting inn í atvinnulífið 
á Suðurnesjum en ekki er síður mik-
ilvægt að eftir að framkvæmdunum 
lýkur fjölgar enn varanlegum störfum 
hér á svæðinu. Það er skiptir máli fyrir 
öll sveitarfélögin á Suðurnesjum því að 
til að þau geti vaxið og dafnað þurfa 
íbúarnir að hafa atvinnu og tekjur. 
Síðan er það að sjálfsögðu þannig að 
sveitarfélög hafa skatttekjur af því hús-
næði sem er innan þeirra bæjarmarka 
og því eru fyrirséðar mannvirkjafram-
kvæmdir á flugvellinum í Sandgerði að 
sjálfsögðu góðar fréttir þegar litið er til 
bæjarsjóðs Sandgerðisbæjar. Við Sand-
gerðingar höfum á undanförnum árum 
verið að ná góðum árangri í rekstri 

sveitarfélagsins og erum þannig komin 
langt með að losa okkur undan þeim 
skuldavanda sem við höfum verið í. Sú 
vinna hefur byggt á þeirri trú að Sand-
gerðisbær hafi alla burði til að verða 

eitt öflugasta og eftirsóknarverðasta 
sveitarfélag landsins og fréttirnar ofan 
af flugvelli leiða okkur átt að því tak-
marki. Við verðum líka að hafa hug-
fast að það eru verkefni, viðfangsefni 
og kostnaður fyrir sveitarfélögin og 
samfélagið sem felast í svona hraðri 
og mikilli uppbyggingu, eitthvað sem 
mætti kalla vaxtaverki. Eitt af þessum 
verkefnum felst í samstarfi sveitarfé-
laganna í uppbyggingu og skipulagi 
atvinnusvæða sem er að finna í Svæð-
isskipulagi Suðurnesja. Sá hraði sem er 
í kringum uppbyggingu á flugvallar-
svæðinu kallar á að sveitarfélögin fari 
að skoða þau mál af alvöru nú strax á 
næstu mánuðum. Það eru svo sannar-
lega ýmis verk að vinna og spennandi 
tímar framundan. 

Heyrst hefur
Eitthvað er byrjað að skrafa um 

það að forystumenn í Garði og 
Sandgerði séu að setja sig í stellingar 
og hefja viðræður um hugsanlega 
sameiningu sveitarfélaganna. Fróð-
legt verður að fylgajast með hvort 
eitthvað er til í þessu. Nokkuð ljóst 
er að verði af sameingu verður nafn 
hins nýja sveitarfélags Sandgarður. 

Nanna Bryndís 
hjá Ellen
Vi n s æ l d i r 

Nönnu Bryn-
dísar Hilmisdóttur 
og félaga hennar í 
Of Monsters and 
Man halda áfram. 
Fyrir stuttu mættu 
þau í einn alvin-
sælasta spjallþátt Bandaríkjanna, sem 
hefur gífurlega mikið áhorf. Þau voru 
gestir hjá Ellen Degeneres. 

Fiskflutningar til Grindavíkur
Lífið er þannig að það er aldrei 

hægt að vita hvernig næsti 
dagur eða næsta sekúnda 

verður.  Og það var þannig í júlí 
þegar síðast pistill kom enn þá kom 
líka síðasta tölublað af Reykjanesi út 
og þar fóru þessi pistlar í frí sem ekki 
var vitað um hversu langt það yrði 
og hvort yfir höfuð pistlarnir myndu 
koma aftur í blaðið.

Enn allt er breytinum háð og núna 
er Reykjanes komið aftur og þar með 
Aflafretta pistlanir mínir.  Á þessum 
tíma hefur ýmislegt skeð og skal hérna 
nefndir nokkrir hlutir.  Nesfiskur 
hefur verið nokkuð í fréttum enn þeir 
voru að versla ansi stóran kvóta þegar 
þeir keyptu beitningavélabátinn Kóp 
BA frá Tálknafirði og með honum um 
1000 tonna kvóti.  Kvótinn mun verða 
veiddur af hinum bátum og togurum 

Nesfisks, því ekki stendur til að gera 
Kóp BA út, í það minnsta núna fyrst 
um sinn.  

 Aftur á móti þá lenti togar-
inn Sóley Sigurjóns GK í því í sept-
ember að eldur kvíknaði í vélarrúm-
inu á togarnum þar sem hann var að 
rækjuveiðum við norðanvert landið.  
Var togarinn dreginn til Siglufjarðar af 
línubátnum Tómasi Þorvaldssyni GK 
sem Þorbjörn ehf í Grindavík gerir út.  
Áhafnarmeðlimum Sóleyjar tókst að 
slökkva eldinn enn miklar skemmdir 
urðu í vélarrúminu enn ekki var hægt 
að ræsa aðalvélina vegna skemmda.  
Þegar þetta er skrifað þá er togarinn 
ekki ennþá komin á veiðar aftur.

Stakkavík ehf í Grindavík hefur 
verið í nokkrum bátasölum og 
breytingum.  Fyrir ári síðan þá létu 
þeir byggja yfir bát sem hét áður Árni 

á Teigi GK enn fékk nafnið Guðbjörg 
GK undir höndum Stakkavíkur.  Þann 
bát seldi Stakkavík ehf núna fyrir um 
mánuði síðan og keypti bátinn Krist-
björgu HF sem er þá annar aflamarks-
báturinn sem að Stakkavík ehf á.  Sá 
bátur er einn af kínabátunum svoköll-
uðu og var fyrsti kínbáturinn sem var 
yfirbyggður og jafnframt er hann eini 
kínabáturinn hérna á landinu sem er 
yfirbyggður.  Var hann yfirbyggður 
þegar hann hét Ársæll Sigurðsson 
HF.  Þessi bátur var reyndar hérna á 
Suðurnesjunum árið 2007 og hét þá 
Grindavíkin GK enn hann var reyndar 
ekki nema nokkra mánuði undir því 
nafni.

Annars smá af bátunum þá eru 
beitningavélabátarnir flestir fyrir 
norðan landið að veiða og hefur þeim 
gengið nokkuð vel þar.  Mjög miklir 
fiskflutningar fara fram þaðan og til 
Grindavíkur og þar sem ég er nú rútu-
bílstjóri og hef verið að fara nokkrar 
ferðir núna til Akureyrar síðstu vikur 
og þá alltaf mætir maður trukkum 
frá Jón og Margeiri í Grindavík. Enn 
þeir aka fyrir Vísi ehf og Þorbjörn ehf 
í Grindavík og eru þetta ansi miklir 
fiskflutningar sem fram fara.

Smábátarnir eru fyrir austan land og 
nokkrir eru á Skagströnd, t,d Muggur 
KE og Addi Afi GK.  Bátar K og G 
fiskverkunar í Sandgerði Pálína Ágúst-

dóttir GK og Darri EA eru að landa 
í Hrísey og hafa þeir fiskað nokkuð 
vel, landað tæpum 160 tonnum núna 
í október.

Netaveiðar hafa verið frekar litlar 
núna í október og ufsaveiðin sem 
hefur verið uppistaðan í afla netabát-
anna á haustin hefur verið afar dræm.  
Grímsnes GK hefur landað 64 tonnum 
í 10 róðrum og Steini Sigvalda GK 58 
tonn í 11 róðrum.  Askur GK í Grinda-
vík með 25 tonn í 13.

Að ofan þá minntist ég aðeins á 
rútuakstur enn ef ykkur lesendur 
góðir hvort sem þið eru fyrirtæki eða 
einstaklingar vantar rútu fyrir hvers-
konar akstur sendið þá póst á gisli@
aflafrettir.is og ég skal koma að óskum 
ykkar.  Er að keyra við Teit og get því 
reddað bílum frá 12 sæta upp í 69 sæta.

Gísli R.

Aflafréttir

Andlát
Stefán Jóhann Sigurðsson, fv. 

skrifstofustjóri er látinn. Hann 
var fæddur 17. september 1937. 
Stefán Jóhann er faðir Magnúsar 
Stefánssonar bæjarstjóra í Garði. 
Stefán Jóhann var jarðsettur frá 
Ólafsvíkurkirkju laugardaginn 7. 
nóvember 2015. 
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Íbúakosning um breytingar 
á deiliskipulagi í Helguvík
Gengið verður til rafrænnar 

íbúakosningar um breytingar 
á deiluskipulagi í Helguvík frá 

kl. 02: 00 þriðjudaginn 24. nóvember 
til kl. 02: 00 föstudaginn 4. desember 
2015. Deiliskipulagsbreytingin er hluti 
af samningum sem Reykjanesbær gerði 
í maí árið 2014 við fyrirtækið Thorsil 
vegna fyrirhugaðrar kísilmálmverk-
smiðju fyrirtækisins í Helguvík. Um-

hverfis- og skiplagssvið Reykjanes-
bæjar kynnti breytt deiliskipulag á 
íbúafundi 29. apríl 2015 og gaf íbúum 
og hagsmunaaðilum kost á að gera 
athugasemdir fyrir tilskilinn tíma, 
eins og kveðið er á í skipulagslögum 
nr. 123/2010. Deiliskipulagið var sam-
þykkt í bæjarstjórn 2. júní 2015. 

Í breytingunni fólst aðallega sam-
eining iðnaðarlóða við Berghóla-

braut 4, 9, 11, 13, 15, 19 og 21 vegna 
byggingar kísilvers á lóðinni Berghóla-
braut 8. Einnig var lóðin Stakksbraut 
1 aflögð og henni skipt niður í fimm 
lóðir við Berghólabraut. Lóðin Stakks-
braut 4 var minnkuð og henni snúið. 
Gert er ráð fyrir nýjum aðkomuvegi 
að Stakksbraut 7 og nýrri lóð nr. 15 
og einnig að nýjum lóðum við Berg-
hólabraut

Aukin samkeppni 
til London
British Airways hóf í gær flug 

til London á nýjan leik. Flug-
félagið flaug á milli London 

Gatwick og Keflavíkurflugvallar á 
árunum 2006-2008 en að þessu sinni 
verður flogið til London Heathrow. 
Flogið verður þrisvar sinnum í viku, 
miðvikudaga, föstudaga og sunnu-
daga, allt árið um kring. Við fyrsta 
flugið bauð starfsfólk Isavia farþegum 
upp á veitingar auk þess sem Hlynur 
Sigurðsson framkvæmdastjóri Flug-
stöðvar Leifs Eiríkssonar, Stuart Gill 
sendiherra Bretlands á Íslandi og Peter 
Rasmusen, svæðisstjóri British Airways 
í Norður-Evrópu héldu ræður. 

Fjögur flugfélög til 
London árið um kring
British Airways er nú í hópi 21 flugfé-
lags sem flýgur til Keflavíkurflugvallar 
og hið níunda til að sinna heilsársflugi. 
Fjögur flugfélög fljúga nú til London 
allt árið um kring og hefur aldrei 
verið jafnmikil tíðni eða jafnmikil 
samkeppni á þeirri flugleið. 

Hin nýja flugleið British Airways 
opnar mjög góðar tengingar frá 
London til 500 áfangastaða um allan 
heim. Flugtíminn fellur til dæmis vel 
að flugi British Airways frá London til 
margra áfangastaða í Asíu auk þess sem 
flestar ferðir British Airways koma og 
fara frá sömu flugstöð og því þurfa far-
þegar sem hyggjast millilenda ekki að 
ferðast langar leiðir innan flugvallarins. 

British Airways rekur sögu sína allt 
aftur til ársins 1919 Hjá félaginu starfa 
í dag rúmlega 40 þúsund starfsmenn. 
Árlega flýgur félagið um 40 milljónum 
farþega til 188 áfangastaða með tæplega 
300 farþegaþotum. Á undanförnum 
árum hefur British Airways varið um 
fimm milljörðum sterlingspunda til 
endurnýjunar í flugrekstrinum, m.a. á 
flugflota sínum og er þotan sem nú er 
að hefja Íslandsflugið hluti þeirrar fjár-
festingar. Terminal 5 á Heatrow, þangað 
sem förinni er heitið frá Keflavík, hefur 
undanfarin fjögur ár verið kosin besta 
flugstöð heims að mati Skytrax. 

Stofnfiskur 
í Voga
Stofnfiskur hf hefur sótt um 

byggingaleyfi fyrir 900 ferm. skrif-
stofuhúsnæði í Vogavík. Stofnfiskur 
hyggst flytja höfuðstöðvar sínar úr 
Hafnarfirði í Voga. 

Jólakort 
Blindrafélagsins 2015
Blindrafélagið, samtök blindra 

og sjónskertra á Íslandi, 
fjármagnar starfssemi sína 

að langmestu leyti með sjálfsaflafé. 
Þar gegnir sala jólakorta veigamiklu 
hlutverki. Með því að kaupa jólakort 
félagsins, tekur þú virkan þátt í að 
styðja til sjálfstæðis blinda og sjón-
skerta einstaklinga á öllum aldri og 
stuðlar þannig að auknum lífsgæðum 
þeirra og um leið betra samfélagi. 

Jólakortin og merkispjöldin eru 
með myndinni „Barr“ eftir listakon-
una Laufeyju Jónsdóttur. Kortið er 
með upphleyptri mynd af jólatré og 
undir trénu stendur Gleðileg jól á 
punktaletri. 

• Jólakortin eru seld átta saman í 
pakka ásamt umslögum á kr. 1.600. 

• Merkispjöldin eru átta saman í 
pakka og eru seld á kr. 600. 

Hægt er að kaupa kortin hjá 
Blindrafélaginu, Hamrahlíð 17, 105 
Reykjavík, sími 525 0000, versla í 
vefverslun okkar á www. blind.is eða 
senda tölvupóst á netfangið blind@
blind.is.

Blindrafélagið hvetur alla velunnara 
sína að styðja félagið með kaupum á 
þessum fallegu jólakortum og merki-
spjöldum.

Undanþágu-
beiðni hafnað
Velferðarráðuneytið hefur sent 

niðurstöðu sína vegna óska 
um undanþágu frá íbúafjölda-
mörkum þjónustusvæða varðandi 
málefni fatlðara. 

Í úrskurðinum kemur fram að 
ráðherra hefur ákveðið að sveitarfé-
lög á Reykjanesi skuli sameiginlega, 
í einu þjónustusvæði, veita fötluðu 
fólki þjónustu skv. lögum. 

Óbreytt í Vogum
Bæjarstjórn Voga hefur samþykkt 

að álagningaprósenta útsvars verði 
óbreytt næsta ár eða 14,52%. 
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KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2015, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.380.000. Rnr.690634.

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2012, 
ekinn 157 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 2.990.000. Rnr.690596.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.750.000. Rnr.200004.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.211589.

RENAULT Megane saloon. Árgerð 
2004, ekinn 170 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.200002.

TOYOTA Auris terra eco diesel. 
Árgerð 2011, ekinn 115 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 2.090.000. Rnr.211546.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2005, 
ekinn 201 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.211588.

VW Passat comfortline lux. Árgerð 
2005, ekinn 199 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 990.000. Rnr.211552.

FORD Focus ambiente. Árgerð 
2003, ekinn 125 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 290.000. Rnr.211558.

FORD Hymer c 622 cl. Árgerð 2008, 
ekinn -1 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
5.300.000. Rnr.211578.

KERRA Geymslukerra. Árgerð 2010. 
Verð 320.000. Rnr.211585.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2011, ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.780.000. Rnr.211512.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.930.000. Rnr.690551.

NISSAN Juke acenta 2wd. Árgerð 
2012, ekinn 29 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.890.000. Rnr.211571.

RENAULT Master. Árgerð 2014, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
5.400.000. Rnr.211409.

TOYOTA 4runner. Árgerð 1996, 
ekinn 259 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
790.000. Rnr.690392.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2014, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.690244.

VW Bora lux. Árgerð 2001, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
490.000. Rnr.690547.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2014, 
ekinn 69 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.980.000. Rnr.200011.

FORD Hymer c 542 cl tcmobile. 
Árgerð 2008, ekinn 106 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 5.200.000. Rnr.761120.

ISUZU Trooper. Árgerð 1998, 
ekinn 292 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
390.000. Rnr.690617.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 54 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.340.000. Rnr.690600.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, 
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.690605.

MAZDA Tribute i 4wd. Árgerð 
2005, ekinn 77 Þ.MÍLUR, bens-
ín, sjálfskiptur. Verð 1.370.000. 
Rnr.690602.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.650.000. Rnr.211576.

SUBARU Legacy. Árgerð 2006, ek-
inn 165 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.750.000. Rnr.690620.

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2014, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.211574.

VW Bora 8vi. Árgerð 2005, ekinn 
225 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.211524.

CHEVROLET Aveo. Árgerð 2012, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.200003.

FORD Fusion trend. Árgerð 2004, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 490.000. Rnr.690488.

ISUZU D-max lux. Árgerð 2015, 
ekinn 25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.950.000. Rnr.200043.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.180.000. Rnr.211573.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.200005.

MAZDA 323 s/d glx. Árgerð 1999, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 240.000. Rnr.690576.

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2013, 
ekinn 101 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Rnr.690619.

SUBARU Forester. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.950.000. Rnr.200044.

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2012, ekinn 108 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.970.000. 
Rnr.690625.

VPG Mv-1. Árgerð 2013, ekinn 34 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.211431.

BMW 3 318i s/d e90. Árgerð 2008, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.211197.

FORD Fusion. Árgerð 2006, ekinn 
106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.211493.

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2013, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.680.000. Rnr.211577.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 64 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.250.000. Rnr.211561.

HONDA Accord. Árgerð 2013, 
ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.200036.

LMC/FORD Liberty 694g. Árgerð 
2009, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.200.000. Rnr.690525.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2014, 
ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.200010.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2006, ekinn 225 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 990.000. Rnr.690365.

TOYOTA Aygo. Árgerð 2012, ekinn 
72 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.200045.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.200008.

AUDI A4. Árgerð 2011, ekinn 46 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.980.000. Rnr.200016.

FORD Focus trend station. Árgerð 
2003, ekinn 216 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 350.000. Rnr.200026.

Lægri söLuLaun
Hringdu í síma 420 0400

Opið alla virka daga frá 10:00 til 18:00 og á laugardögum frá 10:00 til 14:00
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KIA Sportage ex 4wd. Árgerð 2015, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.380.000. Rnr.690634.

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2012, 
ekinn 157 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 2.990.000. Rnr.690596.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 62 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.750.000. Rnr.200004.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.590.000. Rnr.211589.

RENAULT Megane saloon. Árgerð 
2004, ekinn 170 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.200002.

TOYOTA Auris terra eco diesel. 
Árgerð 2011, ekinn 115 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 2.090.000. Rnr.211546.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2005, 
ekinn 201 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 590.000. Rnr.211588.

VW Passat comfortline lux. Árgerð 
2005, ekinn 199 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 990.000. Rnr.211552.

FORD Focus ambiente. Árgerð 
2003, ekinn 125 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 290.000. Rnr.211558.

FORD Hymer c 622 cl. Árgerð 2008, 
ekinn -1 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
5.300.000. Rnr.211578.

KERRA Geymslukerra. Árgerð 2010. 
Verð 320.000. Rnr.211585.

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2011, ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.780.000. Rnr.211512.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.930.000. Rnr.690551.

NISSAN Juke acenta 2wd. Árgerð 
2012, ekinn 29 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 2.890.000. Rnr.211571.

RENAULT Master. Árgerð 2014, 
ekinn 36 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
5.400.000. Rnr.211409.

TOYOTA 4runner. Árgerð 1996, 
ekinn 259 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
790.000. Rnr.690392.

TOYOTA Yaris sol. Árgerð 2014, 
ekinn 38 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.690.000. Rnr.690244.

VW Bora lux. Árgerð 2001, ekinn 
152 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
490.000. Rnr.690547.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2014, 
ekinn 69 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.980.000. Rnr.200011.

FORD Hymer c 542 cl tcmobile. 
Árgerð 2008, ekinn 106 Þ.KM, dísel, 
6 gírar. Verð 5.200.000. Rnr.761120.

ISUZU Trooper. Árgerð 1998, 
ekinn 292 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
390.000. Rnr.690617.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 54 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.340.000. Rnr.690600.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, 
ekinn 90 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.190.000. Rnr.690605.

MAZDA Tribute i 4wd. Árgerð 
2005, ekinn 77 Þ.MÍLUR, bens-
ín, sjálfskiptur. Verð 1.370.000. 
Rnr.690602.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 74 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.650.000. Rnr.211576.

SUBARU Legacy. Árgerð 2006, ek-
inn 165 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.750.000. Rnr.690620.

TOYOTA Yaris hybrid. Árgerð 2014, 
ekinn 17 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.990.000. Rnr.211574.

VW Bora 8vi. Árgerð 2005, ekinn 
225 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
590.000. Rnr.211524.

CHEVROLET Aveo. Árgerð 2012, 
ekinn 30 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.990.000. Rnr.200003.

FORD Fusion trend. Árgerð 2004, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 490.000. Rnr.690488.

ISUZU D-max lux. Árgerð 2015, 
ekinn 25 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.950.000. Rnr.200043.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.180.000. Rnr.211573.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.290.000. Rnr.200005.

MAZDA 323 s/d glx. Árgerð 1999, 
ekinn 199 Þ.KM, bensín, sjálfskipt-
ur. Verð 240.000. Rnr.690576.

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2013, 
ekinn 101 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.990.000. Rnr.690619.

SUBARU Forester. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 4.950.000. Rnr.200044.

TOYOTA Land cruiser 150. Árgerð 
2012, ekinn 108 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 6.970.000. 
Rnr.690625.

VPG Mv-1. Árgerð 2013, ekinn 34 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
2.990.000. Rnr.211431.

BMW 3 318i s/d e90. Árgerð 2008, 
ekinn 99 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.190.000. Rnr.211197.

FORD Fusion. Árgerð 2006, ekinn 
106 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
990.000. Rnr.211493.

HYUNDAI Ix35 gls. Árgerð 2013, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.680.000. Rnr.211577.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 
2014, ekinn 64 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 2.250.000. Rnr.211561.

HONDA Accord. Árgerð 2013, 
ekinn 34 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 3.990.000. Rnr.200036.

LMC/FORD Liberty 694g. Árgerð 
2009, ekinn 110 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 5.200.000. Rnr.690525.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2014, 
ekinn 50 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.790.000. Rnr.200010.

SKODA Octavia ambiente. Árgerð 
2006, ekinn 225 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 990.000. Rnr.690365.

TOYOTA Aygo. Árgerð 2012, ekinn 
72 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.200045.

TOYOTA Yaris terra. Árgerð 2011, 
ekinn 88 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.690.000. Rnr.200008.

AUDI A4. Árgerð 2011, ekinn 46 
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.980.000. Rnr.200016.

FORD Focus trend station. Árgerð 
2003, ekinn 216 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 350.000. Rnr.200026.

Lægri söLuLaun
Hringdu í síma 420 0400

Opið alla virka daga frá 10:00 til 18:00 og á laugardögum frá 10:00 til 14:00
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Eldri borgarar 
á framboðslista
Halldór Blöndal er formaður 

Sambands eldri Sjálfstæðis-
manna. Halldór lagði áherslu á í 
ræðu sinni að eldri borgara vant-
aði á framboðslista til Alþingis og 
sveitarstjórna. Sérstaklega sagði 
Halldór nauðsynlegt að eldri borg-
arar hefðu afskipti af sveitarstjórn-
armálum. 

Frelsi og jafnrétti 
eru forsenda framfara
„Frelsi og jafnrétti — forsenda framfara“ voru kjörorð 42. landsfundar 
Sjálfstæðisflokksins og stjórnmálaályktun fundarins endurspeglaði þau 
dyggilega. Ítrekað var að frelsi einstaklingsins væri grunnurinn að sann-
gjörnu og umburðarlyndu samfélagi, þar sem virðing væri borin fyrir 
ólíkum lífsháttum. 

Um leið var varað við því að menn tækju 
frelsinu eða þeim lífsháttum, sem Ís-
lendingar eiga að venjast, sem gefnum. 
Þannig hefði á undanförnum árum 
verið reynt að gera frelsið tortryggilegt 
og bendla það við græðgi og yfirgang. 
Samhliða þætti frelsi til athafna, skoð-
ana og tjáningar svo sjálfsagt að eftir því 
væri varla tekið, en þá þyrfti að varast 
að á það yrði gengið hægt og hljóðlega. 

Þá var vikið að jafnrétti, en frelsi 
einstaklingsins væri grundvöllur þess 
og jafnrétti allra einstaklinga er grunn-
gildi í sjálfstæðisstefnunni í Sjálfstæðis-
flokksins. Með því að stuðla að jafnrétti 
kynjanna væri enda lagður grunnur að 
velferð einstaklingsins, fjölskyldunnar 
og atvinnulífsins og þar með samfélags-
ins alls. 

Landsfundurinn var helgaður konum 
í tilefni þess að 100 ár eru liðin síðan 
konur öðluðust almennan kosninga-
rétt. Af þeim sökum var sérstök áhersla 
lögð á jafnrétti kynjanna í stjórnmála-
ályktun fundarins og raunar ýmsum 
ályktunum öðrum. Það eru þó ekki einu 
jafnréttismálin, því einnig var ályktað 
um jafnréttismál hinsegin fólks og 
áréttað að Sjálfstæðisflokkurinn yrði 
áfram leiðandi í þeim efnum. Þá var 

minnt á að fólk ætti að njóta jafnréttis 
óháð trúarskoðunum, að gera þyrfti 
ráðstafanir svo fatlaðir nytu jafnréttis 
í hvívetna og að enginn ætti að þurfa 
að þola ójafnrétti eða minni rétt fyrir 
aldurs sakir. 

Mannréttindi
Landsfundurinn ályktaði um mann-
réttindamál í víðu samhengi og þröngu. 
Þannig var lýst yfir stuðningi við þá 
ákvörðun ríkisstjórnarinnar að veita 
auknu fé til flóttamannaaðstoðar. Iít-
rekað var að Ísland ætti að taka vel á 
móti innflytjendum og að mannúðar-
sjónarmið þyrfti að hafa að leiðarljósi í 
málefnum hælisleitenda. 

Minnt var á að mannréttindabaráttan 
ætti sér marga fleti. Þannig væru greið 
milliríkjaviðskipti og aukin réttindi 
kvenna forsendur jákvæðrar efnahags-
þróunar og bættra kjara íbúa fátæku-
stu ríkja heims. Sjálfstæðisflokkurinn 
telur að víkja eigi viðskiptahindrunum 
á heimsvísu úr vegi. 

Þá var í samhengi mannréttinda vikið 
að fíkiefnavandanum og sú stefnu-
breyting kynnt að líta þyrfti á fíkn sem 
heilbrigðisvanda en ekki löggæslu-
vanda. Jafnframt þyrfti að skapa fleiri 

úrræði fyrir fíkla með skaðaminnkun 
að leiðarljósi. 

Efnahagsmál
Landsfundur staðfesti meginafstöðu 
Sjálfstæðisflokksins í efnahagsmálum. 
Dregið var fram að öflugt og fjölbreytt 
atvinnulíf væri forsenda góðra lífskjara 
í landinu, en einnig að verkaskiptingin 
í þjóðfélaginu þyrfti að vera skýr. Mik-
ilvægt væri að ríkisvaldið einbeitti sér 
að rekstri grunnstoða samfélagsins, sem 
almenn sátt væri um, en eftirléti einka-
geiranum allan almennan atvinnu-
rekstur og takmarkaði ekki athafnafrelsi 
einstaklinga nema brýn ástæða væri til. 

Í ályktuninni var undirstrikað að rík-
isstjórnin þyrfti að vinda ofan af skatta-
hækkunum fyrri ríkisstjórnar, en minnt 
á að meira þyrfti til. Þannig yrði að ein-
falda til muna bæði opinbert regluverk 
og skattkerfið svo deilihagkerfið mætti 
þrífast og eflast við hlið hefðbundins 
atvinnulífs á jafnréttisgrunni. 

Landsfundur beindi því til ríkis-
stjórnarinnar, sð selja ætti eignarhlut 
ríkisins í fjármálafyrirtækjum og tryggja 
dreifteignarhald þeirra, en jafnframt 
væri afar mikilvægt að söluferli á 
hlutum ríkisins í viðskiptabönkum yrði 
galopið og gagnsætt. Þá var ályktað að 
Sjálfstæðisflokkurinn legði áherslu á 
ábyrga stjórn opinberra fjármála og 
lækkun ríkisskulda, en ekki síður væri 
þó mikilvægt að afnámi fjármagnshafta 
lyki sem fyrst.

Kynslóð 
með kynslóð
Eftir því hefur verið tekið hversu 

mikið ungt fólk lét til sín taka 
á Landsfundi Sjálfstæðisflokks-
ins. Unga fólki náði fram mörgu 
af sínum baráttumálum. Eftir 
Landsfund er stefna flokksins mun 
frjálslyndari en hún hefur verið að 
undanförnu.

Lágmarkstekjur tryggðar
Sjálfstæðisflokkurinn vill endur-

skoða bætur almannatrygginga í 
heild: 

Nauðsynlegt er að endurskoða bætur 
almannatrygginga í heild sinni út frá 

þeirri grunnforsendu að öllum séu 
tryggðar lágmarkstekjur til lífsviður-
væris án þess að dregið sé úr hvat-
anum til sjálfsbjargar og möguleikum 
einstaklingsins til að bæta kjör sín.

Sjálfstæðisflokkurinn vill
Að aldraðir á dvalar-og hjúkr-

unarheimilum haldi fjár-
hagslegu sjálfstæði sínu og 

þjónustusamningur milli aðila verði 
gerður. 

Að um m leið og minnt er á og 
þakkað að sú kjaraskerðing sem eldri-
borgarar urðu fyrir 1. júlí 2009 hefur 
verið leiðrétt að mestu er lögð áhersla 
á að hún verði afturkölluð að fullu. 

Að tafarlaust verði hætt að skerða 

framfærsluuppbót krónu fyrir krónu 
Að þeir sem náð hafa 70 ára aldri 
geti aflað sér atvinnutekna án þess að 
greiðslur frá Tryggingastofnun ríkis-
ins skerðist. 

Að fjármagnstekjur valdi ekki 
skerðingum hjá Tryggingastofnun 
ríkisins. 

Að lögum um almannatryggingar 
verði breytt á þann veg að aldraðir 
geti selt eða leigt eignir sínar án þess 

að andvirði þeirra skerði greiðslur frá 
Tryggingastofnun ríkisins. Það felur í 
sér að skatta ogþeir greiða skyldur af 
eignasölunni en verður ekki íþyngt 
umfram aðra þegna þjóðfélagsins. 

Að öldruðum verði tryggð nauðsyn-
leg tannheilbrigðisþjónusta með auk-
inni þátttöku Sjúkratrygginga Íslands. 

Að Sjúkratryggingar Íslands taki 
meiri þátt í kostnaði vegna kaupa 
heyrnartækja aldraðra

Glæsilegur stuðningur
Forysta Sjálfstæðisflokksins fékk 

glæsilega kosningu á Lands-
fundi. Bjarni Benediktsson 

hlaut 96% atkvæða sem form, aður. 

Ólöf Nordal fékk tæp 97% sem vara-
formaður og Áslaug Arna Sigurbjörns-
dóttir fékk tæp 92% sem ritari Sjálf-
stæðisflokksins.
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Fimm íslensk smáforrit fyrir 
málþroska og læsi barna í iPhone
Nú geta strákarnir spreytt sig í leik með hljóðin!

Frá og með deginum í dag eru 
öll smáforrit Raddlistar komin 
í iPhone útgáfur. Smáforritin 

voru áður gefin út eingöngu fyrir iPad 
spjaldtölvur. Með þessu framtaki er 
foreldrum gert auðveldara að hlaða 
niður forritum sem stuðla að auknum 
málþroska og undirbúa börn fyrir læsi, 
beint í símana, hvar og hvenær sem er. 
Um er að ræða forrit sem sameina leik 
við hljóðakennslu, undirbúa læsi og 
réttan framburð. Þau eru Lærum og 
leikum með hljóðin, Froskaleikur 1, 2 
og 3 og Froskaleikur Skólmeistarinn 
(skólútgáfa). 

„Nú á ekkert að vera því til fyrirstöðu 
að tugþúsundir uppalenda sem nota 
iPad eða iPhone geti aðstoðað börnin 

á markvissan hátt við grunninn að 
læsi“ segir Bryndís Guðmundsdóttir, 
talmeinafræðingur, aðalhöfundur 
efnisins. „Drengir standa almennt 
verr að vígi en stúlkur í lestrarund-

irbúningi. Þeim hentar vel tenging 
við leik, tækni og hreyfingu, eins og 
er í smáforritunum. Ég vona því að 
þetta geri gæfumun fyrir marga“, segir 
Bryndís. „Til að geta ráðist í iPhone 
útgáfur fékk ég mikilvægan stuðning 
frá nokkrum íslenskum fyrirtækjum 
sem í verki gerðu okkur kleift að 
stuðla enn frekar að læsi íslenskra 

barna með stærri notendahópi“, segir 
Bryndís. Fyrirtækin sem studdu við 
gerð iPhone útgáfunnar eru Novator, 
Norðurál, Hagar, KPMG og HS Orka. 

Þeir sem vilja nálgast forritin sem 
nú bjóðast á lægra verði geta gert það 
hér: 

https: //itunes. apple.com/us/
developer/raddlist/id633990870

Sterkur kjarni fólks sem 
lætur kirkjuna sig varða
Sr. Sigurður Grétar er á förum til Noregs 
 og hefur sótt um leyfi frá störfum í 20 mánuði. 

Nú hefur þú þjónað í Útskálaprestakalli 
(Útskála og Hvalsnessókn) í sex ár. 
Hvernig hefur þér líkað? 
Mér hefur líkað afar vel að þjóna í 
prestakallinu. Þessi ár hafa verið þrosk-
andi en líka krefjandi. Almennt hef ég 
upplifað velvild og átt góð samskipti og 
samstarf við helstu stofnanir samfélags-
ins eins og skólana. 
Hvað er markverðast þegar litið er yfir 
árin? 

Það er erfitt að segja. Barna- og 
æskulýðsstarfið hefur vaxið skemmti-
lega. Við höfum fest fimm daga ferm-
ingarnámskeið í Vatnaskógi í sessi í 
samstarfi við Grindavíkurprestakall, 
við höfum aukið mikið fjölbreyttni í 
tónlistinni í helgihaldinu sem mælst 
hefur vel fyrir. Heil hljómsveit hefur t.d. 
spilað í fermingarmessunum undan-
farin ár við mjög mikla ánægju og sterk 
viðbrögð. Hallgrímshaustið sl. haust í 
Hvalsnessókn var skemmtilegt verkefni 
sem margir komu að, 150 ára afmæl-
ishátíð í Útskálakirkju árið 2011 var 
fjölbreytt, einnig með aðkomu margra. 
Hefur ekki samstarf þitt og sóknarnefnd-
anna gengið vel? 

Mér hefur fundist við ganga í góðum 
takt. Mér finnst sóknarnefndirnar 
báðar hafa tekið undir það sem mér 
þykir mikilvægast í safnaðarstarfi en 
það er barna og æskulýðsstarfið. Það 
væri ekki hægt nema sóknarnefndir 
leggðu blessun sína yfir það enda ráða 
þær yfir ráðstöfun fjármuna. 
Mjög gott barnastarf er á svæðinu sem ég 
veit að þú átt mikinn þátt í. Hvað viltu 
segja um það? 

Minn þáttur í því hefur fyrst og fremst 
falist í því að sannfæra sóknarnefnd um 
mikilvægi þess, sem var reyndar ekki 
erfitt. Einnig að velja gott fólk til að 
annast framkvæmdina. Sjálfur er ég 
meira á kantinum í því. Í fyrra náðist 
ákveðinn hápunktur með ráðningu 
djákna í hlutastarf en sl. vetur voru átta 
æskulýðshópar starfandi í prestkallinu. 
Kirkjuskóli í Sandgerði í umsjá Katrínar 
Júlíu líkt og undanfarin ár, barnakór í 
Sandgerði í samstarfi við skólann og 
tónskólann undir stjórn Sigurbjargar 
Hjálmarsdóttu, 6-8 ára hópar í báðum 
sóknum undir stjórn Lísu djákna, NTT 
(9-12 ára) hópar og unglingahópar (13-

16 ára) í báðum sóknum í umsjá Lísu 
djákna og Boga Benediktssonar guð-
fræðinema auk ungleiðtoga. Vissulega 
er kostnaðarsamt að hafa svona mikið 
starf með menntuðu fullorðnu fólki 
enda var þetta tilraunaverkefni sem 
tókst afar vel og sýndi vel hvað hægt 
er að gera í ekki stærri sóknum. Nú 
í vetur bjóðum við ekki uppá 6-8 ára 
hópana en Bogi Benediktsson sér um 
fjóra hópa, NTT og Unglingana ásamt 
18 ára leiðtogum sem vaxið hafa upp í 
starfinu. Aðsókn hefur verið mjög góð 
í haust og má geta þess að 34 unglingar 
úr prestakallinu fóru á landsmót ÆSKÞ 
sem haldið var í Vestmannaeyjum 23. 
-25. okt. 
Er eitthvað sem kom þér á óvart í starf-
inu? 

Já nokkur atriði. Í fyrsta lagi er að 
messusókn á aðfangadag hefur verið 
afar lítil að mínu mati og var það strax 
fyrstu jólin mín hér. Eftir að kirkjukór-
inn hætti þá dró enn frekar úr messu-
sókn á aðfangadag. Ég hafði aldrei 
kynnst slíku þau 11 ár sem ég hafði 
áður þjónað. Jóladagur hefur þó alltaf 
verið með betri mætingu. Í öðru lagi 
hefur mér oft fundist að þegar börn 
eða unglingar hafa verið með hlutverk 
í helgihaldinu s.s. að syngja í barna-
kórnum eða annast upplestur hafa ekki 
alltaf verið einhverjir fullorðnir með 
öllum börnum. Vissulega búum við í 
miklu vaktavinnusamfélagi þar sem 
margir vinna oft um helgar osv. frv. en 
þrátt fyrir það hefur mér þótt dapurlegt 
þegar vel undirbúnir krakkar leggja sig 
fram um góða þjónustu en fá lítið „feed-
back“ frá fullorðnum í þeirra nærum-
hverfi. Reyndar þekkist það nú líka að 
fermingarbörn séu að banna foreldrum 
sínum að koma með sér til kirkju af 
einhverri undarlegri ástæðu sem e.t.v. 
gelgjuskeiðið eitt getur útskýrt, það er 
þó undantekning. Hins vegar finnst 
mér allt of oft sem foreldrar og for-
ráðamenn láti sig ekki nægilega mikið 
varða málefni sem snerta börn þeirra 
og endurspeglast það t.d. í mætingu á 
mikilvæga og áhugaverða fundi í skóla 
og hjá öðru félagsstarfi. 

Í þriðja lagi hefur það komið mér 
á óvart hveru hátt hlutfall jarðarfara 
hjá mér eru jarðarfarir fólks á góðum 

aldri. Ég hef s.s. ekki farið í ítarlegar 
samanburðarrannsóknir en þetta er 
tilfinning mín. 

Í fjórða lagi kom mér skemmtilega 
á óvart mjög sterkur kjarni fólks sem 
lætur sig kirkjuna varða, hefur sterka 
hugsjón, sýnir mikið trygglyndi og 
ósérhlífni í þjónustunni. 
Kirkjukórinn hætti á tímabilinu. Hvernig 
hefur gengið að vinna úr því? 

Í kjölfar þess að kirkjukórinn ákvað 
að hætta var organista sagt upp föstu 
starfi enda þurfti að endurskoða tón-
listarmálin m.t.t. kostnaðar. Organist-
inn hefur þó þjónað sem lausamaður 
hjá okkur enda tryggur og traustur. Í 
kirkjukórnum voru nokkrar afar trú-
fastar konur, sumar með áratugareynslu 
í þjónustunni. En allt hefur sinn tíma, 
endurnýjun var erfið og engir í karla-
röddum. Hins vegar höfum við sniðið 
okkur stakk eftir vexti, lækkað kostnað 
við málaflokkinn verulega enda ekki 
möguleiki á öðru. Á móti þá höfum við 
aukið fjölbreytni í tónlistinni en fólk 
hafði oft kallað eftir léttari músík í kirkj-
una. Í messunum okkar er því stundum 
organisti og einsöngvari eins og um 
hátíðir, hljómsveit í fermingarmess-
unum, Víkingarnir á sjómannadag og 
aðventuhátíð, barnakórinn í Sandgerði 
í 4-6 messum á vetri, Gospelkórinn Vox 
felix einu sinni á ári, kirkjukórsmessur 
með félögum úr Keflavíkursókn, hljóm-
sveitin Suðurnesjamenn í sólrisumess-
unni í janúar og síðan hef ég oft leikið 
undir almennan söng á gítar eða píanó. 
Nú ert þú á förum til Noregs. Hvernig 
kom það til og hvernig leggst það í þig? 

Ég hef þjónað sem prestur í 17 ár 
og aldrei tekið leyfi, hvorki námsleyfi 
né launalaust leyfi. Við hjónin höfðum 
stundum rætt það að það gæti verið 
gaman að prófa að búa í útlöndum. 
Nokkrir vinir okkar búa í Noregi og 
margar preststöður auglýstar þar. Við 

skoðuðum þessa hluti sl. vor og í sumar 
fékk Lísa tilboð um fullt starf sem 
djákni í norsku prestkalli með skrifstofu 
í bæ sem heitir Vinstra. Við ákváðum 
að hún skyldi taka því þar sem ekki 
eru margar djáknastöður auglýstar í 
Noregi frekar en á Íslandi. Við myndum 
svo láta ráðast með mig. Ég fékk síðan 
tilboð um starf í bæ sem heitir Vågå 
og tek við því starfi 1. nóvember. Þetta 
leggst vel í mig. Það verður spennandi 
að kynnast starfi norsku kirkjunnar 
en um 20 íslenskir prestar starfa hjá 
norsku kirkjunni, þar af um 11 í Hamar 
biskupsdæmi þar sem ég mun starfa. 
Maður hefur alltaf gott af því að ögra 
sjálfum sér, fara út fyrir það sem maður 
þekkir vel, læra betur nýtt tungumál 
osv. frv. Lísa fór fyrst ein út í ágúst og 
ruddi brautina ef svo má segja, . Bjó 
fyrst hjá vinahjónum okkar og gekk 
svo frá húsnæðismálum áður en Benja-

mín fór í lok september. Við Engilbjört 
fórum svo nú í lok október. Við leigjum 
hús með öllu innbúi í sveit mitt á milli 
þorpanna sem við vinnum í. Börnin 
fara í um 150 barna skóla sem á vel 
við þau. Helgi okkar (22 ára) er einnig 
í Noregi en Sölvi (21 árs) bý í Reykjavík 
og vinnur þar og María (19 ára) býr í 
Presthúsum með litlu fjölskyldu sína 
meðan við erum í burtu. Hins vegar ef 
við ákveðum að vera lengur en þessa 20 
mánuði þá myndi ég segja embættinu 
lausu en það hefði allt sinn aðdraganda. 
Nú er búið að velja prest til afleysinga, 
sr. Báru Friðriksdóttur, sem ég veit að 
mun sinna starfinu af trúmennsku og 
einlægni. 

Við þökkum Sigurði fyrir hans 
óeigingirnu störf og óskum honum 
velfarnaðar á nýjum vettvangi. 

SillaE. 



OPNUNARTÍMI
mánudaga - föstudaga 07:00-18:00

laugardaga 08:00-16:00
sunnudaga 09:00-16:00

Sigurjónsbakarí - Hólmgarði 2 - 230 - Reykjanesbæ

Tryggið 
ykkur miða

565 5900

Það er alltaf gaman í Ga�araleikhúsinu

AUKASÝNINGAR

Föstudagur  
13. nóvember  

kl.20.00

Föstudagur  
20. nóvember  

kl.20.00
  

  

ALLRA SÍÐUSTU SÝNINGAR

Sunnudagur  1. nóvember   
kl 13.00 Uppselt 
Sunnudagur  8. nóvember   
kl 13.00 aukasýning
Sunnudagur  15. nóvember   
kl 13.00 Uppselt 
Sunnudagur  22. nóvember      
kl 16.00 Lokasýning 

 Harmageddon
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midi.is

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.
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Eiríkur Alexandersson
Eiríkur Alexandersson fæddist í 

Grindavík 13. júní 1936. Hann 
lést árið 2008.

Eiríkur ólst upp í Grindavík og lauk 
þaðan fullnaðarprófi og Verslunar-
skólaprófi frá Verzlunarskóla Íslands 
1954. Eiríkur vann sem ungur maður 
hjá Varnarliðinu á Keflavíkurflugvelli 
sem vaktmaður, árið 1957 stofnaði 
hann verslunina Eikabúð og rak til 
ársins 1968. Hann var starfsmaður 
Landsbanka Íslands í Grindavík á 
árunum 1968-1970. Eiríkur vann 
mikið að sveitarstjórnarmálum en 
1962-1970 var hann hreppsnefndar-
maður, 1971 varð hann fyrsti sveit-
arstjórinn í Grindavík og 1974 fyrsti 
bæjarstjórinn en því starfi gegndi 
hann til ársins 1983. Hann var vara-
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
Reykjaneskjördæmi 1978-1979, 
einn af stofnendum Sjálfstæðisfélags 
Grindavíkur og Lionsklúbbs Grinda-
víkur. Frá árinu 1983-1988 var hann 
framkvæmdastjóri Sambands sveitar-
félaga á Suðurnesjum er hann tók við 
útibússtjórastöðu hjá Útvegsbanka 
Íslands í Keflavík, síðar Íslandsbanka 
hf. sem hann gegndi til ársins 2000. 
Eiríkur sat í mörgum nefndum og 
stjórnarnefndum á vegum sveitar-
félaga, Sambands ísl. sveitarfélaga, 
Landshlutasamtaka sveitarfélaga og 
Alþingis. Árin 1972-78 sat hann í 
stjórn SASÍR (Samtaka sveitarfélaga í 
Reykjaneskjördæmi), þar af formaður 
4 síðustu árin. 1971-1983 í stjórn 
Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja, þar 

af formaður í nokkur ár og jafnframt 
framkvæmdastjóri 1983-1988. Árin 
1973-1974 formaður undirbúnings-
stjórnar Hitaveitu Suðurnesja, 1974-
1983 í stjórn Hitaveitu Suðurnesja, 
þar af formaður í 3 ár. Eiríkur lét af 
störfum árið 2000 og flutti til Spánar 
ásamt konu sinni Hildi en á sumrin 
bjuggu þau að Prestastíg í Reykjavík. 

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Á fyrstu árum Sambands sveitar-

félaga á Suðurnesjum sátu í stjórn 
þess bæjar- og sveitarstjórar þeirra 
sjö sveitarfélaga sem að því stóðu. 
Samstarfið var mjög náið og vakti 
verðskuldaða eftirtekt hjá öðrum 
landshlutasamtökum. Staða Eiríks 
í bæjarstjórahópnum var nokkuð 
sérstök enda Grindavík nokkuð úr 
leið frá hinum sveitarfélögunum. En 
hann tók heilshugar þátt í samstarfinu 
og get ég fullyrt að við stofnun Hita-
veitu Suðurnesja 1974 átti hann ekki 
minnsta þáttinn og sennilega þann 
mest afgerandi. Hann var formaður 
undirbúningsnefndar að stofnun 
Hitaveitunnnar, enda Grindavíkurbær 
þá þegar látið bora eftir heitu vatni við 
Svartsengi. Störf hans og nefndarinnar 
urðu grunnurinn að samstarfinu um 
Hitaveitu Suðurnesja, sem hefur fram 
til dagsins í dag verið happadrjúgt 
fyrir Suðurnesin“.

„Hann starfaði bæði sem sveitar- og 
bæjarstjóri í Grindavík og eftir ára-
tugavinnu að sveitarstjórnarmálum 
tók hann krók á leið sína og tók við 
útibúi Útvegsbankans í Keflavík, síðar 

Íslandsbanka. Útibúið varð undir hans 
stjórn kosið besta útibú landsins innan 
bankans en lýsir það vel hans metnaði 
í leik og starfi“.

„Eiríkur setti mikinn svip á sveit-
arstjórnarmál hér á Suðurnesjum í 
um tveggja áratuga skeið fyrst sem 
bæjarfulltrúi, sveitarstjóri og bæjar-
stjóri í Grindavík. Hann vann ötullega 
að samvinnu sveitarfélaganna fyrst 
í gegnum samstarfsnefnd sveitarfé-
laganna og síðar eftir að Samband 
sveitarfélaga á Suðurnesjum (SSS) 
var stofnað 1978 fyrst sem stjórnar-
maður og framkvæmdastjóri frá 1983 
til 1988.

Á þessum árum var mikil vakn-
ing á samvinnu sveitarfélaganna og 
margar af sameiginlegum stofnunum 
sveitarfélaganna hófu starfsemi sína 
á þessum árum. Má þar m.a. nefna 
Hitaveituna, Fjölbrautaskólann og 
Sorpeyðingarstöðina“.

Merkir Suðurnesjamenn

Krónan opnar glæsilega verslun
Um síðustu helgi opnaði Krónan 

glæsilega verslun á Fitjum. 
Haukur Benediktsson verslunarstjóri 

sagði móttökurnar mjög góðar. Hann 
sagði að verslunin byði upp á mikið úr-
val af vöruflokkum og nefndi einstak-

lega í því sambandi ferskar vörur.  
Krónan er í mjög rúmgóðu húsnæði 
og er verslunin björt og falleg. 
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Eyjólfur 
formaður 
Öldungaráðs
Öldungaráð Suðurnesja hélt nýlega 

aðalfund sinn. Á fundinum var 
Eyjólfur Eysteinsson kosinn formaður 
Öldungaráðs. 

Öldungaráð skorar á sveitarfélögin
Öldungaráð Suðurnesja skorar 

á sveitarfélögin að hefja nú 
þegar undirbúning að skipulagi á 
framtíðar fyrirkomulagi á þjónustu 
við eldri borgara á Suðurnesjum. 
Öldungaráð Suðurnesja leggur til að 
myndaður verður samræðuhópur af 
stjórn Öldungaráðs ályktun fundar-
ins um fjölgun hjúkrunarrýma á 
Suðurnesjum. 

Kynnir síðan hugmyndir sínar bæj-
arstjórnum á Suðurnesjum. 

Öldungaráð samþykkir að fara þess 
á leit við stjórn SSS, að efnt verði til 

sameiginlegs fundar stjórnar Sam-
bands sveitarfélaga á Suðurnesjum 
og stjórnar Öldungaráðs Suðurnesja, 
þar sem málefni eldri borgara á 
Suðurnesjum verði tekin til umræðu 
og unnið að framgangi þeirra okkur 
öllum til hagsbóta. Öldungaráð vill 
jafnframt árétta fyrri samþykktir um 
Garðvang en þar segir „Til að mæta nú-
verandi bráðavanda vegna biðlista eftir 
hjúkrunarrýmum verði unnið að því 
að fá samþykki Heilbrigðisráðuneyt-
isins til að útbúa 20 hjúkrunarrými á 
Garðvangi í Garði. „

Suðurnesja með þeim sem starfa 
við félagslega heimilishjálp og 
heimahjúkrun. 

Stefnt verði að því að auka og sam-
þætta heimahjúkrun og félagslega 
heimilishjálp þannig að aldraðir búi 
við aukið öryggi og eigi kost á að búa á 
eigin heimili sem lengst. Einnig þarf að 
huga að nýrri sýn á öldrunarþjónustu 
tengt aukinni samþættingu á þjónustu 
við heimilin. 

Stjórn SSS hefur orðið við beiðni 
Öldungráðs um fumd og fer hann fram 
10. nóvember n.k. 

Fjör í Krossmóa
Dömu og herrakvöld var 

haldið í verslunarmiðstöð-
inni Krossmóa síðasta föstu-

dag. Tilboð, vörukynningar, skemmti-
atriði og uppboð. Kynnir kvöldsins 
var Baldur Guðmundsson. 

Öryggismál  
sjómanna
Verkalýðsfélag Grindavíkur 

tekur undir ályktun Sjó-
manna og vélstjórafélags 

Grindavíkur um öryggismál sjómanna. 
Sjómanna og vélstjórafélag Grinda-

víkur hefur ásamt fulltrúum stærri 
útgerðanna í Grindavík sent frá sér 
áskorun „Vegna þessa hörmulega slyss 
sem varð þann 7 Júlí 2015 þegar fiski-
báturinn Jón Hákon BA 60 sökk.“

„Það er krafa okkar sem komum að 
öryggismálum sjómanna hér í Grinda-
vík. Viljum við hvetja þá sem koma 
að þessu máli að gera allt sem í þeirra 

valdi stendur til að finna orsök slyssins 
og hví öryggisbúnaður virkaði ekki. 
Til að svona slys endurtaki sig ekki og 
sjómenn búi ekki við falskt öryggi,“ 
segir í áskoruninni. 

Undir áskorunina rita: f.h. Sjó-
manna og vélstjórafélags Grinda-
víkur, Einar Hannes Harðarson, f.h. 
Þorbjarnar Eiríkur Tómason, f.h. 
Vísis Pétur Pálsson, f.h. Stakkavíkur 
Hermann Ólafsson, f.h. Einhamars 
Seafood, Stefán Kristjánsson, f.h. 
Björgunarsveitarinnar Þorbjörns 
Steinar Þór Kristinsson

Sveitarfélagið Garður

SANDGERÐISBÆR

Sveitarfélagið Vogar



ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á

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

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!
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Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu

Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG
sem gera gott eldhús betra

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

22% afsláttur
af öllum         helluborðum

30-40% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

        afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce

ormsson.is

2 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn án rafeinda-
klukku. Er sérstaklega einfaldur í 
notkun og umgengni. Litur: Stál.

Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 70.120,-

3 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur í notkun og 
allri umgengni. Einnig fáanlegur 
með innbyggðum kjöthitamæli.

Litur: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 109.900,-
Heitir dagar: 85.720,-

5 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og hrað-

hitakerf i. Sérstaklega þægilegur í 
notkun og allri umgengni. Einnig 
fáanlegur með sjálfhreinsibúnaði. 

Litur: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 139.900,-
Heitir dagar: 109.120,-

8 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og sjálf-
hreinsikerf i. Sérstaklega þægi-

legur í notkun og allri umgengni. 
Litur: Stál.

Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 219.900,-
Heitir dagar: 171.520,-

22%
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Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

Nokkrir háfana eru uppsettir hjá okkur, svo sjón er sögu ríkari.

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS831410S-M

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18 OG 

LAuGARDAGA 
KL. 11-15

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.


