
Jóla
dagar

Afkastamiklar 
og endingagóðar 
kaffivélar til 
heimilisnota.

kr. 69.900,-

Koparinn er 
sígildur enda 
er koparlitaða 
pressukannan 
vinsæl.

kr. 9.900,-

Jólatilbo
ð

Favola 
kaffivélin frá 
AEG á sér marga 
aðdáendur enda 
er Lavazza kaffi 
í hylkjunum.

kr. 29.900,-

kr. 5.990,-

Þessi klassíska 
frá AEG, 
endingargóð fyrir 
þá sem vilja það 
einfalt.

kr. 12.900,-

SmartControl
Sport 197s

Rakvél

Silk-Épil 5 
háreiðingartæki. 

Bikini-Styler 
fylgir frítt með í 

desember.

kr. 14.900,-

Jólatilbo
ð

kr. 7.990,-

Braun hárblásari
hd550

kr. 26.900,-

Braun rakvél
380

vatnsheld

hafnargötu 23
sími 421 1535

Opið virka daga kl. 10-19, laugardag kl. 11-19, Sunnudag kl. 13-19
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10% afsláttur til jóla 
Frí umfelgun til jóla

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISBÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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Gleðileg jól

Ágætu lesendur,
Reykjanes óskar ykkur 
öllum gleðilegrar 
jólahátíðar og óskir 
um farsælt nýtt ár
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Séra Eva Björk Valdimarsdóttir Keflavíkurkirkju:

Jólahugleiðing um 
Pálma og Jóhönnu
Barnshönd snýr við plötu á plötu-

spilara. Dýrin í hálsaskógi eru 
á fóninum og þó svo ég viti vel 

framhaldið, ég hef heyrt dýrin finna 
bangsa litla ótal sinnum, þá er samt 
þessi spenna í maganum við það að 
sagan stöðvist í smá stund og haldi svo 
áfram þegar nálin er komin á réttan 
stað. Ég sest aftur á brúna ríateppið á 
stofugólfinu hjá ömmu og afa og hlusta 
á seinni helminginn á plötunni. Ég er 
um það bil 5 ára og amma er að passa 
mig, hún vann nefnilega bara fyrir 
hádegi hún amma á fristihúsinu og 
passaði mig eftir hádegi. Það má segja 
að plötuspilarinn þeirra hjóna hafi líka 
passað mig því amma lagði sig oftast 

eftir matinn og ég hlustaði á plötu á 
meðan. Ég held að þau hafi átt þrjár 
barnaplötur Dýrin í Háslaskógi, Kar-
dimommubæjinn og jólaplötu þar sem 
Ómar Ragnarsson fer á jólaball. Úti er 
snjókoma og aðventuljósið komin út í 
glugga. Aðventuljós sem núna er í eld-
húsglugganum hjá mér. Amma ætlar að 
leggja sig aðeins en eftir það förum við 
að baka. Það var svo notalegt að baka 
með ömmu, ég fékk að mæla alls kyns 
hráefni sem fóru beint í hrærivélaskál 
kichen aid hrærivélarinna sem átti sinn 
eigin skáp í eldhúsinnréttingunni með 
hillu í sem hægt var að toga upp og út. 
Þetta fannst barninu vera mikil tækni. 
Enn þann dag í dag hugsa ég til ömmu 

þegar ég baka, ég man ekki vel eftir 
þessum stundum okkar fyrir utan 
hrærivélina en það er eins og þær séu 
stimplaðar einhverstaðar á undirmeð-
vitundina og bakstur er ennþá eins og 
kyrrðarstund eða hugleiðsla fyrir mig. 

Þegar ég var orðin unglingur héld 
ég áfram að njóta kyrrðarinnar og 
notalegheitanna hjá ömmu og afa. 
Þau voru ekkert að flýta sér og það 
sem við gáfum hvoru öðru var tími. 
Þegar ég var í menntaskóla var stutt 
til þeirra og gott að heimsækja þau, fá 
sér kaffisopa og spjalla. Ég sagði ömmu 
gjarnan hvað ég var að bauka í skóla og 
félagslífi og hún mér. Ég sagði henni frá 
krökkunum sem ég umgekkst og hún 
var fljót að rekja ættir þeirra og segja 
mér hvernig við værum skild. Hún 
sýndi mér það sem hún var að gera 
en hún var oftast að skapa eitthvað, 
hún málaði postullín og föndraði hitt 
og þetta. Þegar ég ferðast í huganum í 
eldhúsið þeirra þá eru snúðar á borðinu 
og kaffibollarnir sem amma málaði. 
Við amma erum að tala um stráka og 
afi er að bauka eitthvað inní bílskúr. 

Hann kemur svo inn í eldhús og sýnir 
mér stein sem hann var að slípa og vill 
gefa mér eða jólaseríu sem hann var 
að gera við. 

Afi og amma áttu líka fallegasta 
jólaskraut í heimi og það var líka alltaf 
eins. Fyrir mér var það æva gamallt, 
líklega bara úr fjárhúsinu forðum, en 
það átti allavega engin eins skraut og 
þau. Afi minn var nefnilega rafvirki og 
mjög nýtinn maður, ef eitthvað bilaði 
þá var það lagað. Serían á jólatréinu var 
eins og þið getið séð á Árbæjarsafninu 
núna, þessi með marglita vatninu og 
loftbólunum. 

Þau voru heldur ekki að hlaupa út 
í búð og kaupa nýtt ef eitthvað bil-
aði, hlutirnir höfðu jú vissulega betri 
endingu hér áður fyrr en þetta er líka 
spurning um með hvaða viðhorfi við 
umgöngumst hlutina. Fólk af þeirra 
kynslóð þekkti einnota eða það ekki 
að kaupa bara til þess að kaupa. 

Þó svo að gjafir séu það sem öll börn 
þrá um jólin þá er það ekki eina sem 
þau þurfa. Var það ekki spámaður-
inn Mick Jagger sem sagði, „You can’t 

always get what you want. But if you 
try sometimes well you might find, You 
get what you need“. 

Það sem þau þurfa er tími, tími 
með foreldrum ömmum og öfum eða 
frænkum og frændum. Tími með fólki 
sem er ekki alltaf á hlaupum og er ekki 
alltaf með jæja og drífa sig á vörunum. 
Ég held reyndar að þið vitið þetta því 
það er endalaust verið að hamra á 
þessum skilaboðum. Ég held reyndar 
að gæðastundir og samverudagatal 
fyrir börn séu nýju 18 sortirnar. Við 
erum búin að komast að því að við 
þurfum ekki að baka 18 sortir fyrir 
jólin og við þurfum heldur ekki að þrífa 
allt hátt og lágt í svartasta skammdeg-
inu þegar við sjáum hvort sem er ekki 
nógu vel til þess. En nýjasta pressan 
fyrir jólin eru allar dásamlegu gæða-
stundirnar sem myndast nógu vel svo 
hægt sé að birta þær á facebook. Ég er 
ekki að tala um þær. Ég er að tala um 
að staldra við og gefa börnunum tíma 
og fyrirhöfn. 

Því það er þessi fyrirhöfn og dýr-
mætu tengsl sem gera okkur að 
manneskjum. Þess vegna er svo mikill 
ábyrgðarhlutur að vera foreldri og upp-
alandi. Ég veit að þið hafi heyrt þetta 
áður, en elskurnar, hægið á ykkur. Jólin 
eru ekki kapphlaup um gæði. Njótum 
samvista við hvert annað og kennum 
börnum hver hin raunverulega verð-
mæti eru. 

Þá erum við tilbúin til þess að með-
taka dýrmætan boðskap jólanna um 
að allar manneskjur eru merkilegar, 
það merkilegar að Guð ákvað að gerast 
maður og koma til okkar sem lítið barn. 

Amma og afi eru ein af þeim mann-
eskjum sem gáfu mér þetta. 

Megi Guð gefa ykkur gleði og frið á 
aðventunni og gleðileg Jól. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Píratar hafa síðustu mánuðina verið á mikilli siglingu.Það er mjög merki-
legt að þeir virðast hafa náð svo sterkri stöðu að þriðjungur kjósenda 
myndi styðja þá í kosningum ef kosið væri núna.Þessi staða er með 

ólíkindum eða hvað? Veit einhver hvaða stefnu Píratar hafa í stóru málunum? 
Er það eitthvað í þeirra stefnu sem sýnir að þeir myndu ráða við stjórn landsins? 
Veit einhver hver þeirra stefna er í efnahagsmálum? Held að hann sé vand-
fundinn sem gæti skýrt það út. Í kvótamálum hafa þeir boðað að bjóða eigi 
aflaheimildir upp á markaði. Halda þeir að með því muni minni útgerðar eiga 
mikla möguleika. Það liggur í augum uppi að þeir stóru sem hafa fjármagnið 
kaupa upp allan kvótann og allt færist á mun færri hendur en nú er. Er það 
þetta sem kjósendur eru að styðja hjá Pírötum?

Hvað vilja þeir í utanríkismálum? Vilja Píratar opna landið svo öllum sé frjálst 
að koma hingað án nokkurs eftirlits?

Svona væri hægt að telja upp áfram. Merkilegt að flokkur skuli ná þriðjungs 
fylgis án þess að hafa stefnu.Internetið,sem er þeirra helsta baráttumál leysir 
varla öll vandamál landsins.

Hvað sagði Landsfundur Sjálfstæðisflokksins

Í samþykktum Landsfundar Sjálfstæðisflokksins sem fram fór nýlega segir 
m.a. “Lækka Þarf tryggingagjaldið”. Nú hefur það verið gefið út af formanni 
flokksins að það standa alls ekki til að lækka það á næsta ári. Eins og allir 
vita var samið um miklar launahækkanir. Atvinnurekendur gerðu það í ljósi 
þeirra loforða að tryggingajldið myndi lækka. Atvinnurekendur hafa tekið á 
sig miklar launahækkanir og hátt tryggingagjald kemur sérstaklega illa fyrir 
lítil og meðalstór fyrirtæki.Það hlýtur þvðí að vera eðlileg krafa að þetta gjald 
lækki. Launþegahreyfingin styður þessa kröfu.

Það gengur ekki að kalla fleiri hundruð trúnaðarmenn Sjálfstæðisflokksins 
til Landsfundar,ef það á svo ekkert að fara eftir samþykktum og ályktunum 
fundarins.

Kjaradómur ákveði greiðslur til eldri borgara

Dæmin hafa svo sannarlega leitt það í ljós að það gengur ekki lengur að Alþingi 
ákvarði greiðslur til eldri borgara.Vinstri stjórnin skar niður kjör eldri borgara 
í síðustu ríkisstjórn. Núverandi ríkisstjórn hefur ekki skilning á kjörum margra 
eldri borgara. Það hlýtur að vera réttlætismál að eldri borgarar landsins fá 
sömu leiðréttingar og afturvirkni og aðrir þegnar landsins.

Það hlýtur því að vera krafa að kjararáð eða kjaradómur taki ákvarðanir um 
breytingar á kjörum aldraðra. Það verður að taka þennan pakka frá stjórn-
málamönnum. Það getur ekki gengið að stjórnmálamennirnir á þingi séu að 
taka þessar ákvarðanir.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Stuðningur 
við hvað?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 14. janúarNÆSTA BLAÐ

Lítil hjartnæm jólasaga 
Þessi saga gerðist fyrir mörgum 

árum. Maður nokkur refsaði 
lítilli dóttur sinni fyrir að eyða 

heilli rúllu af gylltum pappír. Ekki var 
mikið til af peningum og því reiddist 
hann þegar barnið reyndi að skreyta 
lítið box til að setja undir jólatréð. 
Engu að síður færði litla stúlkan föður 
sínum boxið á aðfangadagskvöld og 
sagði: „Þetta er handa þér pabbi‘‘. Við 
þetta skammaðist faðir stúlkunnar 
sín fyrir viðbrögð sín daginn áður. 
En reiði hans gaus upp aftur þegar 
hann áttaði sig að boxið var tómt. 
Hann kallaði til dóttur sinnar og 
sagði: veistu ekki að þegar þú gefur 
einhverjum gjöf, þá á eitthvað að vera 
í henni? ‘‘ Litla stúlkan leit til pabba 
síns með tárin í augunum og sagði: „Ó 
pabbi boxið er ekki tómt. Ég blés fullt 
af kossum í það. Bara fyrir þig pabbi. ‘‘

Faðirinn varð miður sín. Hann tók 
utan um litlu stúlkuna sína og bað 
hana að fyrir gefa sér. Það er sagt að 
mörgum árum seinna, þegar faðir 

stúlkunnar lést, og hún fór í gegnum 
eigur hans, hafi hún fundið gyllta 
boxið frá því á jólunum forðum við 
rúmstokkinn hans, þar hafði hann 
haft það alla tíð; þegar honum leið 
ekki vel gat hann tekið upp ímyndaðan 
koss og minnst allrar ástarinnar sem 
barnið hans hafði gefið honum og sett 
í boxið. Í vissum skilningi höfum við 
allar lifandi mannverur tekið á móti 

gylltum boxum frá börnunum okkar, 
fjölskyldum og vinum, fullum af skil-
yrðislausri ást og kossum. Það getur 
enginn gefið dýrmætari gjöf. 

Í dag skaltu gefa þér augnablik og 
njóta stórrar handfylli af minningum. 
Og mundu að þær verma hjarta þitt og 
bráðna þar, en ekki í höndum þínum. 

Höfundur:  
Sigmar Þór Sveinbjörnsson
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Jólafundur 
Norræna 
félagsins
Nýlega hélt Norræna félagið 

í Reykjanesbæ jólafund 
sinn. Myndirnar eru frá vel 

heppnuðum fundi, önnur mynd er af 
gestum fundarins og hin af stjórn fé-
lagsins. Formaður Norræna félagsins 
er Viðar Már Aðalsteinsson. 

Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar-og viðskiptaráðherra:

Þrífst best þegar allt er á fullu
Ragnheiður Elín Árnadóttir iðnaðar-og viðskiptaráðherra hefur haft mörg 
mikilvæg mál á sinni könnu að undanförnu. Ragnheiður Elín hefur um 
nokkurt skeið verið í forystusveit Sjálfstæðisflokksins og er oddviti flokks-
ins í Suðurkjördæmi. Reykjanes heyrði aðeins hljóðið í Ragnheiði Elínu. 

- Hvenær fékkst þú áhuga á pólitík? 
„Það má segja að ég hafi alltaf haft 

áhuga á stjórnmálum og á þjóðmálum 
almennt. Ég er stjórnmálafræðingur að 
mennt með mastersgráðu í alþjóða-
pólitík, en ég ætlaði mér samt aldrei 
að starfa á vettvangi stjórnmálanna. 
Það var eiginlega óvart sem ég leiddist 
inni í stjórnmál. Geir H. Haarde, þá 
nýlega orðinn fjármálaráðherra árið 
1998 hafði samband við mig og bauð 
mér starf aðstoðarmanns. Það kom 
mér algerlega á óvart enda þekkti ég 
hann lítið sem ekkert. En ég sló til og 
naut þess mjög að starfa með honum 
í samtals 9 ár, í fjármálaráðuneytinu, 
utanríkisráðuneytinu og síðast í for-
sætisráðuneytinu. Þá var bakterían 
komin þannig að ég sló til og tók þátt 
í prófkjöri í Suðvesturkjördæmi fyrir 
kosningarnar 2007, þá búsett ásamt 
fjölskyldu minni í Garðabæ. Ég náði 
ætluðum árangri í prófkjörinu og tók 
sæti á Alþingi um vorið en færði mig 
síðan yfir í Suðurkjördæmi vorið 2009 
og hef verið þar síðan – er komin heim 
aftur.“
- Hefur þú ánægju af því að starfa í 
stjórnmálum? 

„Já ég hef notið þess frá fyrsta degi, 
bæði sem þingmaður og nú sem ráð-
herra. Á þessu er töluverður munur 
og skyldurnar að sumu leyti ólíkar þó 
að þingstörfin séu auðvitað þau sömu 
í grunninn. Það er mikið annríki og 
oft margir boltar á lofti í einu, en það 
á mjög vel við mig. Ég verð löt þegar 
lítið er að gera og þrífst best þegar allt 
er á fullu. Ég hef alltaf sagt að þann dag 
sem ég hætti að hafa ánægju af því að 
starfa í stjórnmálum verði kominn tími 
á að afhenda keflið öðrum.“
- Almenningur fær oft þá mynd af starfi 
Alþingis að þar fari fram tilgangslitlar 
umræður, endalaust þras. Hvað finnst 
þér um þessa mynd sem dregin er upp 
af störfum þingsins? 

„Því miður er ýmislegt rétt við þá 
mynd sem almenningur hefur og margt 
sem betur mætti fara. Ræðupúltið er 
það tæki sem stjórnarandstaðan á 
hverjum tíma notfærir sér til að vekja 
athygli á sér og sínum sjónarmiðum. 
Ég held að við sem sitjum á Alþingi 
viljum öll sjá bætt vinnubrögð. Eftir 
að hafa setið bæði í stjórn og stjórnar-
andstöðu held ég að eina leiðin til að 
ná fram róttækum breytingum sé að 
menn komi sér saman um breyttar leik-
reglur, en láti þær taka gildi að loknum 
kosningum. Þá hugsa menn út fyrir 

þau hlutverk sem þeir gegna á þeim 
tíma þar sem engin veit hver örlög sín 
verða eftir kosningar. Ég vona að við 
náum að gera umbætur á þingsköp-
unum á þessu kjörtímabili þannig að 
meiri friður verði í störfum Alþingis 
en þó þannig að þingmenn geti áfram 
tjáð sig um þau mál sem eru í gangi 
hverju sinni og réttur minnihlutans 
sé tryggður.“
- Á síðustu árum hefur Sjálfstæðis-
flokknum ekki tekist að halda sínu fylgi 
eins og áður. Sérstaklega er útkoman 
slæm meðal ungra kjósenda og í Reykja-
vík. Er hægt að snúa þessari þróun við? 

„Það er vissulega hægt að snúa 
þessari þróun við. Ég held að flokkar 
verði á endanum metnir af verkum 
sínum og við erum með verkum okkar 
og þeim árangri sem við höfum náð á 
kjörtímabilinu að sýna að það skiptir 
máli að Sjálfstæðisflokkurinn sé í 
ríkisstjórn. Okkur hefur tekist vel til 
við ríkisreksturinn. Um leið og við 
erum að forgangsraða í þágu grunn-
þjónustunnar hefur okkur tekist, frá 
því við tókum við, að skila fjárlögum 
með afgangi og stöðva skuldasöfnun 
ríkissjóðs. Þessi staða gefur okkur 
mikil tækifæri á næstu árum. Um leið 
erum við að lækka skatta og einfalda 
skattkerfið og bæta. Við höfum einnig 
sett húsnæðismálin í forgrunn og þau 
mál skipta ungt fólk miklu máli. Þá var 
síðasti Landsfundur okkur afar mik-
ilvægur en áherslur ungra sjálfstæð-
ismanna náðu þar gríðarlega vel inn í 
stefnumörkun flokksins. Þá kusum við 
Áslaugu Örnu Sigurbjörnsdóttur ritara 
flokksins en hún er 25 ára gömul og 
frábær fulltrúi ungu kynslóðarinnar. 
Ég tel okkur eiga mikið inni og vona 
að ungt fólk muni á ný finna samleið 
með Sjálfstæðisflokknum.“
- Hver er þín skýring á hina mikla fylgi 
sem Píratar virðast njóta? 

„Það er erfitt að leggja mat á það – 
en þeir eru með einhverjum hætti að 
ná að svara kalli ákveðins hóps fólks, 
ef marka má kannanir. Þau hafa sýnt 
ákveðinn ferskleika og nálgast mál 
með öðrum hætti. Mér finnst skorta 
að ég viti í raun hvað þau standa fyrir 
í mörgum mikilvægum málum og 
hver stefna þeirra væri ef þau væru við 
stjórnvölin. Við höfum séð það bæði í 
kosningunum 2009 og 2013 að það er 
stór hluti kjósenda leitandi og Píratar 
hafa a.m.k. núna „náð“ þeim hópi til 
sín. Ég hef þá trú að þegar nær dregur 
kosningum fari kjósendur meira að 

kalla eftir skýrri stefnu flokkanna í 
mikilvægum málum og að litið verði 
til árangurs kjörtímabilsins. Ég kvíði 
ekki þeirri niðurstöðu.“ 
- Fjárhagsstaða Reykjanesbæjar og 
Reykjaneshafnar er mjög slæm. Eru 
einhverjar líkur til þess að bærinn ná 
að bæta sína stöðu? 

„Já, auðvitað eru líkur til þess og ég 
vona sannarlega að það takist. Það er 
mikilvægt að finna lausn á málefnum 
Reykjaneshafnar og að iðnaðarsvæðið 
í Helguvík byggist hratt upp eins og 
unnið hefur verið að í mörg ár og nú 
sér loks fyrir endann á. Þar skapast 
traustur tekjugrunnur fyrir höfn-
ina og sveitarfélagið sem bæta mun 
reksturinn til muna. Ríkið er ekki í 
hópi lánadrottna hafnarinnar en fylgist 
náið með framvindu málsins að sjálf-
sögðu og hefur gefið skýr skilaboð um 
að það komi að innviðauppbygginu í 
höfninni með sambærilegum hætti og 
annars staðar. Ég trúi því að það takist 
að semja við lánardrottna sveitarfélags-
ins, enda öllum til hagsbóta að það ger-
ist, og að kjörnir fulltrúar munu gera 
allt sem í þeirra valdi stendur til að 
vinna að því. Það er ástæða til bjartsýni 
þegar litið er til atvinnuuppbyggingu 
og tækifæra í sveitarfélaginu með vexti 
í ferðaþjónustu, stækkun flugstöðv-
arinnar og uppbyggingu í umhverfi-
svænum orkutengdum iðnaði eins og 
Auðlindagarðurinn á Reykjanesi er 
frábært dæmi um og ég er sannfærð 
um að við komum okkur í sameiningu 
í gegnum þennan skafl.“

Hvers vegna eiga eldri borgarar 
ekki að fá sömu afturvirkni á launa-
greiðslum og aðrir í þjóðfélaginu? 

„Það er mikilvægt að öllum stað-
reyndum sé haldið til haga í þessari 
flóknu umræðu sem þróun bóta al-
mannatrygginga er. Um þær gilda 
sérstök lög og þær taka hækkanir 
samkvæmt lögum ólíkt því sem gerist 
um launagreiðslur sem samið er um 
á milli launþega og launagreiðenda. 
Í lögum um almannatryggingar er 
kveðið á um að bætur almanna-

trygginga breytist árlega í takt við 
fjárlög hverju sinni. Af því leiðir að 
bætur almannatrygginga hækki einu 
sinni á ári og hefur venjan verið að þær 
hækki frá 1. janúar ár hvert en ekki frá 
miðju ári þótt gerðir hafa verið kjara-
samningar í millitíðinni. Þannig fengu 
eldri borgarar 3% hækkun bóta um 
síðustu áramót, nokkrum mánuðum 
áður en launþegar fengu sínar hækk-
anir í þeim samningum sem gerðir 
voru í sumar og haust. Nú um ára-
mótin munu bætur almannatrygginga 
hækka um 9,7% sem tekur bæði tillit til 
þeirra launahækkana sem orðið hafa 
á síðasta ári og spár um næsta ár, auk 
verðbólguþróunar. Það má alltaf deila 
um hvort nóg sé að gert, en það verður 
ekki litið framhjá þeirri staðreynd að 
frá því að þessi ríkisstjórn tók við 
hefur skerðingum þeim sem síðasta 
ríkisstjórn kom á verið aflétt og bætur 
hækkaðar meira en nokkru sinni hefur 
verið gert. Kaupmáttur bóta hefur 
aldrei verið hærri, gera má ráð fyrir að 
uppsöfnuð hækkun bóta lífeyrisþega 
verði 17,1% á árabilinu 2014-2016, 
sem er umtalsvert hærra en nemur 
uppsafnaðri hækkun verðlags á sama 
tíma, sem er áætluð 7,1%. Munurinn 
er nálægt 10% og því útlit fyrir að 
kaupmáttur lífeyrisþega muni aukast 
verulega á þessum tveimur árum. Við 
höldum því mikilvæga verkefni, sem er 
að bæta hag lífeyrisþega, að sjálfsögðu 
áfram, enda lýkur því aldrei.“
- Hver hafa verið þín mestu vonbrigði 
í starfi? 

„Ég get svo sem ekki nefnt neitt 
eitt atriði sem hefur valdið mér von-
brigðum. Ætli það sé ekki frekar 
þannig að það veldur mér vonbrigðum 
þegar menn viðhafa ómálefnalega 
gagnrýni og fara í „manninn en ekki 
boltann“. Það getur verið lýjandi að 
standa í slíkum rökræðum en auðvitað 
er það því miður partur af pólitíkinni. 
Ég held nú samt að flest okkar, hvar 
í flokki sem við erum, séum í þessu 
af hugsjón og til þess að láta gott af 
okkur leiða.“

- Hvað er það ánægjulegasta sem gerst 
hefur í þínu starfi? 

„Eitt það ánægjulegasta er að fá tæki-
færi til kynnast öllu því dásamlega fólki 
sem maður kynnist í gegnum starfið. 
Ég lít á það sem helber forréttindi að 
fá að fara um landið, kynna mér það 
fjölbreytta og stórkostlega starf sem 
unnið er í öllum þeim ótal atvinnu-
greinum sem ég hef um að segja í mínu 
ráðuneyti. Hvort sem það eru nýsköp-
unarmálin, hönnun, ferðaþjónustan, 
orkumál, tónlistar- og kvikmynda-
iðnaðurinn, annar iðnaður stór og 
smár. . . alls staðar er fólk að vinna af 
dugnaði og krafti að uppbyggingu og 
verðmætasköpun. Það er sannarlega 
gefandi að sjá afrakstur samstarfs okkar 
í stjórnsýslunni við atvinnulífið t.d. 
við bætta lagaumgjörð verða til þess 
að ný fyrirtæki verða til eða að hagur 
samfélagsins verði betri. Þá verður öll 
vinnan svo sannarlega þess virði. Sem 
Suðurnesjamaður er ég auðvitað stolt af 
aðkomu minni að atvinnuuppbyggingu 
hér á svæðinu, við höfum reynt að 
greiða fyrir henni eins og mögulegt 
er með því að gæta þess að greitt sé 
hratt og örugglega úr því sem á okkar 
borði lendir. Afraksturinn er sýnilegur, 
fjárfestingasamningar sem þegar hafa 
leitt til nýrra verkefna og tækifæra í 
fjölbreyttum atvinnugreinum sem við 
eigum öll vonandi eftir að njóta ágóð-
ans af í framtíðinni.“
- Og svona að lokum. Ætlar þú að lesa 
einhverjar bækur í jólafríinu? 

„Já, stefnan er að þær verði nokkrar 
lesnar í fríinu. Við fjölskyldan erum 
yfirleitt mjög værukær í jólafríum og 
stefnan er að taka eins marga nátt-
fatadaga og við mögulega komumst upp 
með. Við hjónin pössum alltaf upp á 
að gefa hvort öðru bók til að tryggja 
að þær komi nú örugglega í hús. Mér 
finnst mjög notalegt að gleyma mér yfir 
góðum krimma og eru Arnaldur, Yrsa, 
Ragnar Jónasson o.fl. í uppáhaldi. Mig 
langar líka að lesa nýjustu bók vinkonu 
minnar Lilju Sigurðardóttur, Gildran, 
sem fengið hefur mjög góða dóma.

Ég vona að Reyknesingar eigi gleðileg 
jól og ég þakka innilega frábært sam-
starf og samveru á árinu sem er að líða.“



Jóla
dagar

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Allar gerðir í gluggakistuna, bílinn, bokpakann, 

ferðalagið, gönguferðina, fjallgönguna og veiðina.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

MJ532 heyrnartól. Samanbrjótanleg.
Fáanleg í 4 litum.X-HM21 hljómflutningstæki 

með dokku fyrir síma eða 
spjaldtölvu. Til í hvítu og svörtu.

XW-LF1-K/W
2x40mm full range BlueTooth hátalarar

m. Dynamic Range Control.

kr. 29.900,-

DEH-1800UB Bíltæki
FM/LW / Geislaspilari / USB / Aux

kr. 18.300,-

Heimabíómagnarar. 
Kraftmiklir og 

ómótstæðilegir.
Verð frá kr. 55.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

kr. 39.900,- XL: kr. 46.900,-

NPNG útgáfa - 1080@60fps og 
720p@120fps - Innbyggð WiFi tenging 
- Snjallforrit fyrir Android og Apple iOS - 

16MP ljósmyndir - LCD Skjár og losanleg 
1500mAh rafhlaða - Vatnshelt hylki á 
100m fylgir - Festingar og 8GB kort 

fylgja - Kemur í með flottri tösku.

Sportmyndavélar

kr. 46.900,-

Verð frá kr. 3.990,-

kr. 45.900,-
kr. 8.690,-

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega í gegn og 
var kosin leikjatölva ársins 2015 af Forbes.

kr. 69.900,-

 Super Mario Maker

Leikurinn þar sem 
þú hannar sjálfur 
umhverfi Mario.

kr. 9.900,-

kr. 23.900,-

Hljómtækjastæða

PIX-EM-12 - 2 X 30W - CD MP3 og WMA afspilun - FM Útvarp m. 
30 stöðva minni - RDS stuðningur - Tengi: USB, Audio-In, Loftnet

kr. 35.900,-

PL-990 Reimdrifinn - Alsjálfvirkur - Innbyggður 
formagnari

Plötuspilari

Gæðavörur 
sem gleðja og 

gagnast

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535

Opnunartími virka daga kl. 10-19
Laugardagur kl. 11-19 og Sunnudagur 13-19

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin.



6 17.  Desember 2015

Hvað hafa þeir fiskað?
Ekki er nú hægt að segja að des-

ember hafi byrjað vel.  Miklar 
brælur hafa verð og sjósókn 

erfið.  Línubátunum eru farnir að 
fjölga og eru t.d balabátarnir Gull-
toppur GK og Kristbjörg HF sem 
Stakkavík í Grindavík á og gerir út 
komnir suður til Sandgerðis.  

Vísir ehf í Grindavík tók á móti 
nýjum Fjölni GK sem var í miklum 
breytingum í Póllandi.  Var meðal 
annars lengdur um 9 metra, brúin 
hækkuð og allt tekið í gegn afturskips.  

Mun hann koma í staðinn fyrir núver-
andi Fjölni GK sem er nokkuð eldri 
bátur og með nokkuð minni lestar-
pláss.  Gamli Fjölnir GK tók um 92 
tonn í lestina í kör enn sá nýi um 115 
tonn í kör.  Nýi Fjölnir GK hét lengst af 
Rifsnes SH og var gerður þá út frá Rifi,

Þar sem þetta er síðasti pistillinn á 
þessu herrans ári 2015 þá mun ég líta 
aðeins á suðurnesjaflotann og hvað 
þeir voru búnir að fiska miðað við 
tímabilið 1.janúar til 1.desember.

Byrjun á togurunum þá er Gnúpur 

GK hæstur með 6552 tn í 13 lönd-
unum, Hrafn Sveinbjarnarson GK 
5733 tn í 12.  Baldvin Njálsson GK 
5112 tn í 15, enn þetta eru allt frysti-
tog arar.  Berglín GK 2811 tn í 45, 
Vörður EA 3712 tn í 58, Áskell EA 
3362 tn í 60.  Sóley Sigurjóns GK 2772 
tn í 41.  

Hjá netabátunum þá er Erling KE 
hæstur með 1164 tní 61, sem allt var 
landað á vertíðinni, enn báturinn 
var ekkert gerður út um sumarið né 
haustið.  Grímsnes GK 1012 tn í 118, 

Maron GK 723 tn í 166. enn hann er 
búinn að róa langmest af bátunum 
utan við smábátanna.  Askur GK 408 
tn í 118,  Gunnar Hámundarsson GK 
364 tn í 80, Steini Sigvalda GK 277 tn 
í 53.  Reyndar er rétt að hafa í huga að 
Guðjón Bragason skipstjóri á Steina 
Sigvalda GK byrjaði árið á Tjaldanes 
GK, enn sá bátur bilaði í janúar og 
kláraði þá Guðjón vertíðina á Happa-
sæli KE.  Ef að aflinn á þessum þremur 
bátum er lagður saman þá hefur Guð-
jón samtals landað 598 tonnum á 
þessum þremur bátum.

Hjá dragnótabátunum þá er Sigur-
fari GK hæstur með 1202 tn í 112, Örn 
GK kemur þar á eftir með 1067 tn í 110 
róðrum.  Benni Sæm GK 948 tn í 113, 
Arnþór GK 926 tn í 115, Siggi Bjarna 
GK 735 tn í 74, og Njáll RE 415 tn í 86.

Hjá minnstu smábátunum undir 
8 BT þá má nefna t.d að Sella GK er 
hæstur með 83 tn í 53, Líf GK 61 tn í 
67 og Sigrún KE 51 tn í 50.  Ef smá-
bátarnir upp að 13 BT eru skoðaðir þá 
er Addi Afi GK hæstur með 394 tn í 96, 
Guðrún Petrína GK 188 tn í 44, Stella 
GK 179 tn í 43, enn báðir þessir bátar 
eru gerðir út af sama útgerðaraðila.  
Og Birta Dís GK 127 tn í 51.

Smábátar að 15 BT þá er Von GK 
hæstur með 793 tn í 132, enn það má 
geta þess að Hafþór skipstjóri á Von 
GK var að þreyta frumraun sína í ár á 

línubáti sem skipstjóri enn hann var 
að mestu búinn að vera skipstjóri á 
netabátunum áður enn hann tók við 
Von GK.   Óhætt er að segja að þessi 
frumraun Hafþórs hafi gengið ansi vel.  
Daðey GK 717 tn í 139.  Bergur Vig-
fús GK 573 tn í 106, Muggur KE 543 
tn í 88, Dúddi Gísla GK 542 tn í 106, 
Pálína Ágústdóttir GK 503 tn í 100.  
Óli Gísla GK 301 tn í 76.   Allar þessar 
tölur miðast við bolfisk.  Ef makríl er 
bætt við þá fer Daðey GK í 800 tonn, 
Bergur Vigfús GK í 643 tonn, Pálína 
Ágústdóttir GK í 600 tonn og Óli Gísla 
GK í 376 tn. 

Af stóru línubátunum þá er Sig-
hvatur GK hæstur með 3707 tn í 45, 
Kristín GK 3656 tn í 48, Fjölnir GK 
3607 tn í 48, Jóhanna Gísladóttir GK 
3560 tn í 39, Páll Jónsson GK 3549 tn 
í 41, Sturla GK 3179 tn í 46, Tómas 
Þorvaldsson GK 2576 tn í 48.  Bátur-
inn Hrafn GK byrjaði árið sem Ágúst 
GK enn fékk nafnabreytingu og hefur 
því samanlagt landað tæpum 2600 
tonnum, Valdimar GK 1422 tn í 28, 
enn hann var frá veiðum ansi lengi 
útaf vélarbilun. 

Gísli Súrsson GK 1559 tn í 208, 
Auður Vésteins SU 1537 tn í 210.  Óli 
á Stað GK 1529 tn í 195, Gulltoppur 
GK 1182 tn í 147.  Guðbjörg GK 647 
tn í 109, Dóri GK 502 tn í 79, Krist-
björg HF 352 tn í 62.  Baldur sem er 
skipstjóri á Kristbjörgu HF var áður 
með Guðbjörgu GK og hefur því sam-
anlagt landað tæpum 1000 tonnum í 
ár. Andey GK 200 tn í 65 og Katrín 
GK 320 tn í 78.  

Fínasta aflaár hjá flotanum á 
Suðurnesjunum þótt að allavega þrjú 
skip hafi orðið frá veiðum vegna bil-
anna , Páll Jónsson GK og Valdimar 
GK, og Sóley Sigurjóns GK vegna 
bruna,

Vil svo óska lesendum Reykjanes 
og lesendum þessara pistla gleði-
legra jóla og eigiði farsælt komandi 
ár framundan.  Ár sem byrjar á vetr-
arvertíðinni 2016.

Gísli R.

Aflafréttir

 

Met aðsókn í Grindavík
Á fundi Frístunda og menn-

ingarnefndar Grindavíkur 
var lögð fram kýrsla um 

starfsemi tjaldsvæðisins sumarið 
2015 . Met aðsókn var á tjaldsvæð-
inu í Grindavík í sumar, frá miðjum 
maí og til loka september, bæði hvað 

varðar gesti og gistinætur. Aukningin 
á gistinóttum á milli ára er um 35% 
og aukning gesta um 34%. Alls komu 
9120 gestir á tjaldsvæðið í sumar frá 
maí til september en gistinætur voru 
10.449. Aukning bara í september var 
um helming. 

Jólatrésskemmtun í Garði
Kvenfélagið Gefn býður Garð-

mönnum nær og fjær á jóla-
trésskemmtun sem haldin 

verður í Miðgarði Gerðaskóla í Garði 
sunnudaginn 27. des. n.k. frá kl. 15.00 
– 17.00. 

Nú eins og ævinlega ætlum við að 
dansa í kringum jólatréð við fjöruga 
tónlist og söng og njóta veitinga í boði 
kvenfélagskvenna. Að venju kemur 
jólasveinninn í heimsókn með glaðn-
ing í poka handa kátum krökkum. 

Garðbúar, gestir og gangandi, 
mætum öll í jólaskapi með börnunum 
og höfum gaman saman. 

ATH! Frír aðgangur. 
Með jólakveðju frá kvenfélaginu 

Gefn.

Algjört áhugaleysi
Rafrænni íbúakosningu í 

Reykjanesbæ lauk í byrjun 
desember. Í sjálfu sér er þetta 

merkileg tilraun til að ná fram vilja 
kjósenda. Það sem vekur athygli er 
hversu dræm þátttakan var. Aðeins 
931 tók þátt í kosningunni eða 8,71% 
þeirra sem voru á kjörskrá. Það voru 
2800 kosningabærir aðilar sem fóru 
fram á íbúakosningu. Merkilegt að 
kosningaþátttaka nær aðeins þriðjungi 
þeirrar tölu. 

Niðurstaða þessara fáu sem þátt tóku 
eru það rétt rúm 50% styðja hugmyndir 
bæjarstjórnar. Reyndar var búið að gefa 

út að niðurstaða kosninganna breytti 
engu, það yrði farið í fyrirhugaðar 
framkvæmdir. Það má vel vera að það 
hafi haft áhrif á þátttökuleysið. 

Fram hefur komið að einstaklingar 
hafi látið gera skoðanakönnun meðal 
íbúa. þar hafi komið í ljós að rúmlega 
64% eru hlynnt uppbyggingaráfromum 
bæjarstjórnar Reuykjanesbæjar en 23% 
séu á móti. 

Í könnun sem MMR gerði í byrjun 
desember meðal Suðurnesjamanna er 
niðurstaðan að um 72% eru hlynnt 
iðnaðaruppbyggingu í Helguvík en 
um 28% á móti. 

Vilja sjá 
yfirlit
Bæjarstjórn Garðs samþykkti 

á fundi sínum 4. nóvember 
s.l. að fela bæjarstjóra að 

eiga viðræður við Íbúðalánasjóð 
og fá frekari uppýsingar um málið, 
m.a. fá yfirlit yfir þær húseignir í 
Garði sem um er að ræða. Íbúða-
lánasjóður hefur boðið bæjaryfir-
völdum í garði að kaupa íbúðir sem 
sjóðurinn á í sveitarfélaginu. 
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ÚTSÖLU
HÁTÍÐ

20-40% 
afsláttur af öllum vörum frá 
RUSSELL HOBBS 

25% 
afsláttur

Öll Electrolux 
smáraftæki

8.874kr
14.790kr

4.868kr
6.490kr

28% 
afsláttur

28% 
afsláttur

9.995kr
13.995kr

Úrval verkfæra
á frábæru

tilboði!

AÐEINS FIMMTUDAG TIL SUNNUDAGS 

ALLAR
S E R Í U R

40% 
AFSLÁTTUR

Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl, úrval getur verið mismunandi milli verslana. Gildir ekki af Lægsta lága verði Húsasmiðjunnar og tilboðum.

Húsasmiðjan Reykjanesbæ

Laugard. 19. des 10:00 til 16:00
Sunnud. 20. des 12:00 til 18:00
Þorláksmessa 8:00 til 20:00
Aðgangadagur 8:00 til 12:00
Gamlársdagur 9:00 til 12:00

sjá nánar á husa.is

AFGREIÐSLUTÍMAR TIL JÓLA 
lengri opnun þessa daga 

HLUTI AF BYGMA

Kaffivél Legacy
Stál,10 bollar. 
1840125

Hleðsluborvél 
EPC12CAB 12V, 2 rafhlöður
5245999

Hraðsuðukanna
ELOISE EEWA3100, 1,5 ltr
1829123

Skrúfvél 
KC36LN 3.6V
5246014

5.495kr
7.257kr
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Suðurnesjakonur heiðraðar 
af Félagi íslenskra sérkennara 
Á aðalfundi Félags íslenskra 

sérkennara, FÍS, þann 2. 
nóvember síðastliðinn hlaut 

lestrargreiningarforritið LOGOS og 
eigendur þess á Íslandi heiðursverð-
laun fyrir árið 2015. 

Forsaga málsins er sú að fjórir 
sérkennarar, þrír af Suðurnesjum, 
þær: Bjarnfríður Jónsdóttir í Grinda-
vík, Guðbjörg Ingimundardóttir í 
Reykjanesbæ, Gyða M Arnmunds-
dóttir í Reykjanesbæ og Guðlaug 
Snorradóttir frá Kópavogi fóru á ráð-
stefnu í Stokkhólmi um sérkennslu-
mál. Þar var þetta nýja tölvutæka forrit 
kynnt. 

Þær stöllur urðu strax mjög áhuga-
samar um þetta tæki og höfðu í kjöl-
farið samband við höfundana sem 
eru heimsþekktir rannsóknir sínar í 
málvísindum. Framhaldið varð síðan 
að farið var til Noregs og gengið frá 
kaupum á prófinu fyrir íslenskan 
markað. Við tók gríðarleg vinna í 
þýðingum, yfirlestri, forprófunum 
og staðfæringu fyrir íslenskan markað. 

Árið 2008 var síðan fyrsta útgáfa 
tilbúin til notkunar. Prófið fór í sölu 
og var vel tekið í skólum landsins enda 
fyrsta tölvutæka greiningarprófið fyrir 
lesblindu og lestrarerfiðleika. 

LOGOS prófið er greinandi próf 
fyrir dyslexíu og aðra lestrarerfiðleika, 
það segir til um hvar vandinn liggur, 
gefur úrræði til að vinna með vand-
ann bæði fyrir kennara og foreldra. 
Prófið er fyrir nemendur frá 3. bekk 
grunnskóla og upp alla skólagönguna. 
Einnig er hægt að greina fullorðna 
einstaklinga með lestrarvanda. 

Ákveðna þætti prófsins má nota 
sem skimunarpróf fyrir heila árganga 
og gefa þannig skólum og kennurum 
upplýsingar og ráð um stöðu nem-
emda sinna í lestri og lesskilningi svo 
hægt sé að bregðast strax við með 
réttum úrræðum. Þetta hefur verið 
gert í öllum skólum hér á Suðurnesjum 
síðastliðin fjögur ár og er stór hluti af 
Framtíðarsýn Reykjanesbæjar, Sand-
gerðis og Garðs í menntamálum. 
Skólar hafa verið mjög ánægðir með 

þessar upplýsingar og ráðgjöf sem 
fylgir þessum skimunum og grein-
ingum. Þetta hjálpar kennurum við 
markvissa vinnu þeirra með sína 
nemendur. 

Margir skólar víða um land hafa 
tekið þetta vinnulag upp og nú í 
þjóðarátaki um læsi er þetta hið besta 
hjálpartæki við að ná árangri í læsi. 

Þær stöllur erum afskaplega þakk-
látar þessarri viðurkenningu á starfi 
þeirra í þágu greininga á lestrarvanda 
barna og fullorðinna. 

Þær erum stoltar af þessarri vinnu. 
Þetta er frábært tæki sem nýtist sem 
verkfæri í að ná betri árangri í öllu 
skólakerfinu og þannig bæta einnig 
lífsgæði margra. 

Krakkar úr 
Háaleitisskóla 
skemmtu
Það var flottur hópur krakka úr 

Háaleitisskóla sem mættu á Nes-
velli einn föstudaginn nýlega. 

Krakkarnir sungu nokkur skemmtileg 
lög sem eldri borgarar á staðnum höfðu 
gaman af. 

Síldarveisla 
í Reykjanes-
höllinni
Hópur fólks mætir í Reykjanes-

höllina ám morgnana til að 
gnga nokkra hringi sér til 

heilsubótar. Þrisvar í viku, mánudaga, 
miðvikudaga og föstudaga kl 9: 30 eru 
léttar leikfimiæfingar fyrir þá sem vilja. 
Reyndar er nú komið jólafrí en leikfim-
inn hefst aftur fljótlega eftir áramót. 

Einn morguninn í síðust viku var 
slegið upp heljarinnar síldarveislu með 
tilheyrandi, sem þeir sáu um Jónas 
Frans og Brynjar Hansson. 

Jónas útvegaði síldinam og kemur 
hún frá Vestmannaeyjum. Það var Árni 
Johnsen fv. alþingismaður sem kom 
með hana. Jónas hefur svo nostrað við 
að verka síldina leggja hana í lög og 
setja alls konar góðgæti með, lauk, epli, 
bláber, agúrkur o. fl. 

Þessi uppákoma gerði mikla lukku 
meðal eldri borgara.
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Gaman saman 
Það er skemmtilegur siður sem 

hefur verið um nokkurra ára 
skeið að krakkar frá Leik-

sólanum Gimli mæta á Nesvelli til 
að skemmta eldri borgurum. Það 

var engin undanteknig í ár. Börnin 
mættu og sögðu okkur frá jóla-
sveinunum og fleiru. Boðið var uppá 
heitt súkkulaði með rjóma ásamt til-
heyrandi meðlæti. 

Aðventukaffi hjá Ása og Siggu
Þau klikka ekki á því hjónin Ás-

mundur Friðriksson og Sigríður 
Magnúsdóttir að bjóða eldri 

borgurum í Garði ásamt nokkrum 
öðrum í Aðventukaffi á heimili sínu. 

Þennan sið hafa þau haft allt frá árinu 
2009 er þau flutti í Garðinn. Að venju 
var vel mætt og allir hæst ánægðir með 
glæsilegar veitingar. 

Barnabörnin Arnar Ási Guðmunds-

son lék á flautu og Andri Páll Guð-
mundsson söng nokkur lög. Ásmundur 
sagði frá nýútkominni bók sinn um 
Hrekkjalóma og féllu sögurnar í góðan 
jarðveg. . 



Tilgangur uppbyggingarsjóðs Suðurnesja er að styrkja menningar-, 
atvinnu- og nýsköpunarverkefni á Suðurnesjum. Uppbyggingarsjóður 
er samkeppnissjóður, auglýst er reglulega eftir umsóknum og þær 
metnar út frá reglum sjóðsins. Styrkveitingar miðast við árið 2016 
og aðeins er um eina úthlutun fyrir árið að ræða.

Hægt er að sækja um styrki í eftirfarandi flokkum:

• Styrkir til atvinnuþróunar og nýsköpunar.

• Styrkir á sviði menningar og lista.

• Stofn- og rekstrarstyrkir á sviði menningarmála.

Öllum umsóknum skal skilað með rafrænum hætti 
á netfangið uppbyggingarsjodur@sss.is 

Umsóknarfrestur er til 25. janúar 2016.

Allar nánari upplýsingar er að finna á vef Sambands sveitarfélaga á 
Suðurnesjum sss.is en þar er hægt að nálgast umsóknareyðublað, 
kynna sér úthlutunarreglur sjóðsins og Sóknaráætlun Suðurnesja.  

Einnig er hægt að hafa samband við Björk Guðjónsdóttur, 
verkefnastjóra á netfangið bjork@sss.is eða í síma 420 3288.

UPPBYGGINGARSJÓÐUR 
SUÐURNESJA 
AUGLÝSIR EFTIR
STYRKUMSÓKNUM

SÓKNARÁÆTLUN 
SUÐURNESJA  
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Vogar:

Bætt rafræn þjónusta
Ásgeir Eiríksson, bæjarstjóri í 

Vogum segir frá því í viku-
legum psitli sínum Vogahrað-

ferð að bætt rafræn þjónusta sé nú í 
boði á heimasíðu sveitarfélagsins. 

Á síðunni er ábendimngarhnappur 
þar sem hægt er að koma með 
ábendingar til Umhversisdeildar 
sveitarfélagsins. Um nokkra valkosti er 
að ræða, bilaður ljósastaur, skemmdar 
gangstéttir, malbiokunarskemmdir, 
rusl og vatnsskemmdir auk almennra 
athugasemda. 

Athugasemdir og ábendingar eru 
teknar til úrvinnslu og komið í réttan 
farveg segir Ásgeir bæjarstjóri í sínum 
pistli. 

6,25 milljón farþegar 
um Keflavíkurflug-
völl árið 2016
Á fjölmennum fundi Isavia á 

Natura Hotel var farið yfir 
farþegaspá Keflavíkurflug-

vallar fyrir árið 2016. Um 28,4% fleiri 
farþegar munu fara um Keflavíkur-
flugvöll á næsta ári en þessu, sem þýðir 
að heildarfarþegafjöldi verður um 6,25 
milljónir á árinu 2016. Þetta kemur 
fram í nýrri farþegaspá Isavia. Útlit 
er fyrir að alls fari um 4,9 milljónir 
farþega um völlinn á þessu ári, sem 
er aukning um 25,8% frá árinu 2014. 

Yfir 200 manns úr ferðaþjónustunni 
sóttu fund Isavia. 

Aukin tíðni, fleiri flugfé-
lög, aukin samkeppni
Flest flugfélög sem fyrir eru munu 
auka tíðni sína á næsta ári, eða bæta 
við áfangastöðum. Auk þess hefja 
nokkur ný flugfélög flug á árinu 2016. 
Sumarið 2016 munu því 25 flugfélög 
fljúga til 80 áfangastaða frá Keflavíkur-
flugvelli. 

Íslendingar ferðast meira
Í farþegaspánni er gert ráð fyrir um 
10% fleiri íslenskum ferðamönnum 
en árið 2015. Gangi þessi spá eftir 
munu Íslendingar vera um 24,3% af 
heildarfjöldanum. Erlendum ferða-
mönnum hefur það sem af er þessu 
ári fjölgað um tæp 30% en í spánni 
fyrir árið 2016 er gert ráð fyrir 22,2% 
fjölgun þeirra. Erlendir ferðamenn 
verða því samkvæmt spánni um 1.540 
þúsund eða um 75,7% af farþegum 
Keflavíkurflugvallar á næsta ári. Til 
samanburðar var þetta hlutfall 64,4% 
árið 2012. 

Skiptifarþegum fjölgar
Skiptifarþegum sem millilenda á 
Keflavíkurflugvelli á leið sinni á milli 
Evrópu og Norður-Ameríku fjölgar 
hratt og gert er ráð fyrir að þeir verði 
um 35% allra farþega árið 2016. Árið 
2015 lítur út fyrir að hlutfall skiptifar-
þega verði 30,7%. 

Aukin afkastageta  
flugstöðvarinnar
Nú vinnur starfsfólk Isavia að því að 
tryggja sem best þjónustustig yfir há-
annatíma á Keflavíkurflugvelli næsta 
sumar. Þær aðgerðir snúast um að klára 
yfirstandandi stækkanir flugstöðvar-
innar, auka afköst til þess að nýta þá 
fermetra sem fyrir eru betur, auka sjálf-
virkni á öllum stigum ferðalagsins um 
flugstöðina og tryggja að mönnun í 
öryggisleit og öðrum þjónustustörfum 
sé nægilega mikil. Næsta sumar verður 
flugstöðvarbyggingin um 16% stærri 
en hún var í byrjun þessa árs, eða um 
65.000 fermetrar. Að auki verða opnuð 
þrjú ný flugvélastæði. 

Um farþegaspána
Farþegaspá Isavia er unnin út frá 
gögnum flugfélaga um sætaframboð og 
áætluð er ákveðin sætanýting. Þannig 
fæst nokkuð góð áætlun miðað við 
þær forsendur sem uppi eru hverju 
sinni. Spáin er samtala komufarþega, 
brottfararfarþega og skiptifarþega um 
flugvöllinn. Hún telur því erlenda og 
innlenda ferðamenn bæði við komu og 
brottför auk þeirra sem einungis stoppa 
á flugvellinum til þess að ferðast áfram 
til annars lands. 

Forsetinn 
eða Jón 
Gnarr ? 
Menn bíða nú spenntir eftir 

áramótaávarpi Ólafs Ragnars 
Griímssonar, forseta. MUn hann til-
kynna um fara enn einu sinni fram eða 
hættir hann. Ef við værum England 
væru veðbankar á fullu. 

Jón Gnarr hefur nú dregið í land 
að hann ætli ekki fram. Fari þeir 
báðir fram getur það orðið verulega 
spennandi keppni. Ólafur Ragnar 
mun reiða sig á fylgi Sjálfstæðismanna 
ásamt Framsóknarmönnum. Kannski 

hógværir Samfylkingarmenn myndu 
einnig styðja Ólaf Ragnar. 

Jón Gnarr fær auðvitað stuðning 
frá fyrrum samherjum Ólafs Ragnars 
Vinstri grænum, Pírötum, Samfylkingu 
og fleiri vinmstri mönnum. 

Já spennandi að sjá hvað gerist á 
nýársdag. 

Snjó kall inn skrif ar: Heilsugæslan 
flutt
Heilsugæslan í Vogum er flutt úr 

Iðndal í nýja aðstöðu í Álfagerði. 
Húsnæðið í Iðndal verður notað sem 
fundarsalur bæjarstjórnarn ásamt 
aðstöðu fyrir starfsemi féllagsþjón-
ustunnar. 

Íslandsmót fatlaðra 
á Suðurnesjum
Bæjarstjórn Garðs tók fyrir 

erindi frá Nes, íþróttafélagi 
fatlaðra en Nes mun halda 

Íslandsmót fatlaðra 11. -13.03.2016 
á Suðurnesjum. Í erindinu er m.a. 
óskað eftir því að þátttakendum verði 
boðið frítt í sund og söfn mótsdag-

ana, jafnframt því að óskað er eftir 
því að fulltrúi sveitarfélagsins komi 
að verðlaunaafhendingu á mótinu 
og verði heiðursgestur. Bæjarráð 
samþykkir samhljóða að verða við 
erindinu. Bæjarstjóra falið að svara 
erindi Nes.

D-vítamín 
fyrir geðheilsu
Ný íslensk rannsókn, sem birt 

var í Journal of Nutritional Sci-
ence í vikunni, styður þá kenningu 
að samband sé milli D-vítamínskorts 
og þunglyndis. Rannsóknin er hluti 
af risavaxna samevrópska verkefninu 
MooDFOOD.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

Sveitarfélagið Garður

Sveitarfélagið Vogar
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Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Auglýsing
Óskað er eftir tilboðum í ritun sögu 

Hafnarfjarðarhafnar.

Í tilefni af 100 ára afmæli Hafnarfjarðarhafnar ákvað hafnarstjórn 
Hafnarfjarðar, á hátíðarfundi sínum 9. september 2009, að rituð 
skyldi saga hafnarinnar.

Auk tilboðsupphæðar þarf í tilboðinu að koma fram hvernig 
staðið verði að verkefninu og áætlun um verklok. Jafnframt þarf 
að tilgreina hvort einungis er boðið í ritun sögunnar eða hvort 
ljósmyndaöflun, undirbúningur til prentunar eða annað sem skiptir 
máli við útgáfu slíks rits, er innifalið í tilboðinu. Ferilskrá bjóðenda 
skal fylgja tilboðum.
Tilboðum skal skila á skrifstofu Hafnarfjarðarhafnar merkt:
Tilboð í ritun sögu Hafnarfjarðarhafnar
Már Sveinbjörnsson, hafnarstjóri.
Tilboðum skal skila eigi síðar en mánudagurinn 8. mars 2010, 
kl 11:00, og verða tilboðin opnuð að viðstöddum bjóðendum.

Áskilinn er réttur til að taka hvaða tilboði sem er, semja um 
breytingar á tilboðum eða hafna þeim öllum.

 



Það er árleg hefð í sögu Ráarinnar að vera með 
skötuhlaðborð í hádeginu á Þorláksmessu 

og verður engin undantekning á því þetta árið
eins lengi og birgðir endast.

Verð 3.900 kr. pr. mann.

Skötuhlaðborð
á Ránni

23. desember

Hafnargata 19  • Reykjanesbæ  • s: 421 4601 • www.rain.is  • rain@rain.is

Borðapantanir í síma: 421 4601 og 893 2082

Bæði sterk og mild skata!!
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Nýtt upprunamerki fyrir 
ferðamenn á íslenskt 
lambakjöt og ullarvörur
Umfangsmiklu verkefni til 

að kynna sjálfbært íslenskt 
lambakjöt og ull fyrir er-

lendum ferðamönnum var nýlega 
var hleypt af stokkunum . 

Ráðherra ferðamála, Ragnheiður 
Elín Árnadóttir, setti upp nýtt upp-
runamerki Markaðsráðs kindakjöts í 
fyrsta skipti á veitingastaðnum VOX 
við Suðurlandsbraut. 

Þá verða allar peysur, húfur, teppi 
og annað úr íslenskri ull merkt sér-
staklega. Merkið þýðir að varan sé 
íslensk. 

Merkið var sett upp á þremur 
öðrum stöðum í dag; Grillinu á Rad-
isson Blu Saga Hótel, Handprjóna-
sambandinu við Skólavörðustíg og 
ullar- og ferðamannaversluninni Og 
þó við Laugaveg. 

Merkið mun á næstum vikum og 
mánuðum vara sett upp hjá öðrum 
og ullarverslunum sem eru í samstarfi 
við Markaðsráð kindakjöts. 

Í fáum orðum: 
Veitingastaðir sem setja íslenskt 
lambakjöt í öndvegi munu frá og 
með 3. desember geta gert samning 
við Markaðsráð kindakjöts um að 
fá að nota nýtt upprunamerki fyrir 
íslenskar sauðfjárafurðir. Staðirnir fá 
sérstakan skjöld sem komið er fyrir 
við inngang, lambakjöt verður sér-

staklega dregið fram á matseðli og 
þeir verða hluti af markaðsstarfi sem 
miðar að því að kynna erlendum 
ferðamönnum lambakjöt og aðrar 
sauðfjárafurðir. Fyrstu staðirnir sem 
taka þátt eru VOX og Grillið. Fjöl-
margir aðrir staðir fylgja í kjölfarið. 

Þá verða íslenskar ullarafurðir eins 
og lopapeysur, húfur, vettlingar og 
teppi merkt sérstaklega með uppruna-
merkinu. Þær verslanir sem bjóða ein-
göngu upp á íslenskar ullarvörur fá 
að auki sérstakan skjöld við inngang 
samkvæmt samningi við Markaðsráð 

kindakjöts. Takmarkið er að merkja 
allar vörur úr íslenskri ull sem eru á 
boðstólum fyrir ferðamenn. Byrjað 
verður á því að merkja allar vörur hjá 
Handprjónasambandinu og ullar- og 
ferðamannaversluninni Og þó við 
Laugaveg. 

Tilgangur merkisins er að draga 
fram og benda á sérstöðu, hreinleika 
og gæði íslenskra sauðfjárafurða. 
Unnið hefur verið að undirbúningi 
um nokkurra mánaða skeið í sam-
vinnu við ýmis fyrirtæki og stofnanir, 
leiðsögumenn og aðila í ferðaþjónustu

Framundan 
mikil listaveisla

Nú er listahátíðin Ferskir vindar 
í Garði að hefjast. Fjöldi er-
lendra listamanna mun taka 

þátt í hátíðinni og munu þeir fara að 
koma í Garðinn upp úr miðri viku, há-
tíðin mun standa til loka janúar 2016. 
Að undanförnu hefur verið mikil vinna 
við að undirbúa komu listamannanna. 
Listahátíðin Ferskir vindar er í senn 
skemmtilegur og athyglisverður at-
burður sem hefur m.a. vakið mikla 
athygli víða erlendis. Nánari upplýs-
ingar um hátíðina munu koma fram 
á næstu dögum. Framundan er mikil 
listaveisla í Garði. (Úr Molapistli Magn-
úsar bæjarstjóra)

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.isÁlhella 4 • Símar 555 6670 • 892 3996 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

Auglýsingasíminn er  
578 1190

Suðurnesin í dauðafæri
Bæjarstjórinn í Garði skrifar m.a. í nýlegan molapistil sinn á heimasíðu Garðsins: 

Í gær, fimmtudag boðaði Heklan, 
Atvinnuþróunarfélag Suðurnesja 
til fundar í Hljómahöllinni undir 

yfirskriftinn „Hver er staðan? “. Þar 
voru flutt nokkur áhugaverð erindi 
um stöðu og horfur í atvinnu- og 
menntamálum á Suðurnesjum. Skúli 
Mogensen forstjóri WOW fór yfir 
stöðuna og framtíðarhorfur hjá sínu 
fyrirtæki, þar með um fyrirsjáanleg 
mjög aukin umsvif í flugstarfsemi og 
fjölgun ferðafólks á næstu árum. Þá 
má nefna að Kristján Hjálmarsson 
hjá HN markaðssamskiptum fór yfir 
viðhorfskönnun sem m.a. gefur til 

kynna hvernig ímynd Suðurnesja er. 
Auk þeirra voru erindi um athyglis-
verða starfsemi Codland í Grindavík, 
framboð á starfs-og verkmenntun á 
Suðurnesjum, ásamt því að fjallað 
var um upplifun gesta og mikilvægi 
mannauðs, ekki síst í ferðaþjónustu. 

Það er deginum ljósara að ef litið er 
til erindis Skúla, þá eru Suðurnesin í 
dauðafæri hvað varðar ferðaþjónustu 
og aukin umsvif í atvinnustarfsemi. 
Helsta áhættan í þeim efnum er að 
nýta ekki tækifærin og trompin sem 
við höfum á hendi. Lykilatriði í því er 
samstaða og samvinna, bæði innan 

Suðurnesja og hjá stjórnvöldum. 
Erindi Skúla var athyglisvert og í 
því fólst áskorun á alla aðila um að 
vinna saman að því að spila rétt úr 
trompunum. Þá er einnig ljóst af er-
indi Kristjáns að við eigum verk að 
vinna við að bæta ímynd Suðurnesja 
og kveikja áhuga fólks á því að horfa 
til Suðurnesja með atvinnu og búsetu. 
Þar virðist helst vanta upp á fræðslu 
um ágæti svæðisins og þeirra tæki-
færa sem hér liggja. Það er sannarlega 
verk að vinna, við höfum trompin á 
hendi og áskorunin felst í að nota 
þau rétt. 



Verð pr. mann kr. 3.990,-
Börn yngri en 12 ára 1.750,-

Borðapantanir í síma 421 7080 eða duus@duus.is

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skata
Kæst skata
Saltfiskur
Siginn fiskur
Hnoðmör
Hamsatólg
Plokkfiskur
Sjávarréttagratín
Bayonnes skinka 

Kartöflur
Kartöflusalat
Rúgbrauð 
Smjör
Harðfiskur
Hákarl
Rófur
Síldarþrenna
Laufabrauð

duus@duus.is - Sími 421 7080

Skötuhlaðborð 
á Þorláksmessu 

frá kl. 12 - 14.30 og kl. 18 - 22

Gleðileg jól og farsælt komandi ár!
Þökkum viðskiptin á árinu sem er að líða
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Kaffihúsið Garðskálinn
Kaffihúsið Garðskálinn hefur 

nú opnað á neðri hæð 
Gerðarsafns. Í Garðskálanum 

er boðið upp á hágæða súpu með 
nýbökuðu súrdeigsbrauði og smurt 
brauð með hátíðarívafi í hádeginu. 
Þar fást nýbakaðar kökur og kaffi auk 
jólakræsinga sem eru tilvalnar til gjafa. 

Hjónin Ægir Friðriksson og Íris 

Ágústsdóttir standa að rekstri Garð-
skálans. Íris er innanhúshönnuður 
sem hefur sett svip sinn staðinn og 
Ægir margverðlaunaður matreiðslu-
meistari sem hefur meðal annars verið 
yfirkokkur á Kaffi Flóru og Hótel 
Reykjavík Natura. 

Garðskálinn er opin alla daga nema 
mánudaga kl. 11: 30-17: 00. 

Vilja breyta 
reglum
Ráðherrar vinnumála á Norður-

löndum hafa lagt sameiginlega 
yfirlýsingu fyrir framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins þar sem segir 
að ákaflega mikilvægt sé að breyta 
reglum um atvinnuleysisbætur 
þannig að þær endurspegli mun á 
launa- og lífskjörum í mismunandi 
ESB/EES-löndum. „Nauðsynlegt er 
að almenningur í löndum okkar 
upplifi að reglur ESB séu sann-
gjarnar og réttlátar og grafi ekki 
undan velferðarkerfum Norð-
urlanda, „segir Jørn Neergaard 
Larsen, vinnumálaráðherra Dan-
merkur. 

Fjárhagsáæltun Sand-
gerðisbæjar 2016-2019
Áhersla á fjölskylduvænt samfélag,  
góða þjónustu og ábyrgan rekstur

Á fundi bæjarstjórnar Sand-
gerðisbæjar sem haldinn var 
2. desember var afgreidd fjár-

hagsáætlun til næstu fjögurra ára. Við 
afgreiðslu áæltunarinnar var eftirfar-
andi bókað: 

„Fjárhagsáætlun Sandgerðisbæjar 
fyrir tímabilið 2016-2019 er unnin 
með hliðsjón af 10 ára langtímaáælun 
2012 til 2022. Fjárhagsáætlunin stenst 
ákvæði sveitarstjórnarlaga um rekstr-
arjöfnuð og skuldaviðmið en áætlað 
er að þessi viðmið náist á árinu 2019. 

Eins og undanfarin ár hefur ríkt 
góð samstaða innan bæjarstjórnar 
við vinnslu fjárhagsáætlunar og þau 
markmið sem sett hafa verið. Áætl-
unin ber þess merki að mikil áhersla 
er lögð á að stuðla að fjölskylduvænu 
samfélagi, má í því sambandi nefna að 
í fyrsta sinn munu námsgögn verða 
foreldrum nemenda grunnskólans að 
kostnaðarlausu, áfram verður veittur 
hvatastyrkur að fjárhæð 30 þúsund kr. 
á barn á á aldrinum 4 til 18 ára aldurs 
til íþrótta- og frístundastarfs, þá verður 
að nýju tekin upp kennsla á móðurmáli 
barna af erlendum uppruna. Niður-
greiðsla til dagforeldra hækkar í 40 
þúsund kr. á mánuði miðað við fulla 
vistun. 

Gert er ráð fyrir að rekstrartekjur 
Sandgerðisbæjar á árinu 2016 nemi 

1.763 mkr. en rekstrarútgjöld nemi 
1.622 mkr. án fjármagnsliða. Með 
fjármagnsliðum er rekstrarniðurstaðan 
neikvæð um tæpar 75 mkr. 

Stærsti útgjaldaliðurinn í rekstri 
Sandgerðisbæjar er fræðslu- og uppeld-
ismál en í þann málaflokk fer um 48% 
af tekjum sveitarfélagsins, næst á eftir 
eru æskulýðs- og íþróttamál með 12% 
útgjaldanna og 9% til félagsþjónustu. 

Gert er ráð fyrir að varið verði 54 
mkr. í fjárfestingar og framkvæmdir 
og tæpum 50 mkr. til viðhaldsfram-
kvæmda. 

Gjaldskrár taka breytingum í takt við 
vísitölu neysluverðs og launa og hækka 
að jafnaði um 4,5%. 

Verðbólga og breytingar á kjara-
samningum eru óvissuþættir sem 
geta haft áhrif á fjárhagsáætlunina en 
útgjöld vegna launa eru 44% af heildar-
tekjum. 

Lögð er rík áhersla á gegnsæi og að-
hald í rekstri bæjarfélagsins og áfram 
munu langtímamarkmið um bættan 
rekstur og lækkun skulda höfð að 
leiðarljósi. 

Bæjarstjórn þakkar bæjarstjóra sem 
og öðrum starfsmönnum Sandgerðis-
bæjar góða vinnu við gerð fjárhagsá-
ætlunar 2016-2019.

Styrkur Sandgerðisbæjar felst í þeim 
mannauð sem starfar hjá bæjarfélaginu

Allir fái 
framfærslu
Þingflokkur Pírata hefur lagt fram 

þingsályktunartillögu þar sem 
félags- og húsnæðismálaráðherra er 
falið að þróa tillögu að kerfi utan um 
skilyrðislausa grunnframfærslu eða 
svokölluð borgaralaun. 

Verðlaunahafar Hvatn-
ingarverðlaun ÖBÍ 2015
Þann 3. desember s.l. á alþjóða-

degi fatlaðra, veitti Öryrkja-
bandalag Íslands Hvatningar-

verðlaun sín í níunda sinn að þessu 
sinni hlutu eftirtaldir verðlaunin: 

Í flokki  
einstaklinga: 
• Brynjar Karl Birgisson, fyrir Lego-

-verkefnið „Titanic“ og söguna 
„Minn einhverfi stórhugur“. 

Í flokki  
fyrirtækja/stofnana: 
• Sjónarhóll, fyrir ráðgjöf og dyggan 

stuðning við réttindabaráttu foreldra 
barna með sérþarfir. 

Í flokki  
umfjöllunar/kynningar: 
• Snædís Rán Hjartardóttir, fyrir bar-

áttu sína við stjórnvöld vegna synj-
unar á túlkaþjónustu. 
Verndari verðlaunanna er Forseti 

Íslands, Hr. Ólafur Ragnar Grímsson. 
Hönnuður verðlauna er Þórunn Árna-
dóttir, vöruhönnuður. 

Smá ítarefni: 
Brynjar Karl hóf Titanic verkefnið þegar 
hann var 10 ára gamall og tók það 11 
mánuði. Skipið er gert úr 56.000 Lego 
kubbum. Í kjölfarið samdi hann söguna 
„Minn einhverfi stórhugur“. Hagnaður 
af sölu bókarinnar hefur farið í ver-
kefnið „Mín einhverfa saga“ sem er 
vinnustofa fyrir börn á einhverfurófi. 
Heimasíða hans, http: //www. brynjar-
karl.com/#!media/mainPage 

Sjónarhóll er ráðgjafarmiðstöð fyrir 
foreldra barna með sérþarfir. Ráðgjöf á 
vegum Sjónarhóls er veitt endurgjalds-
laust á landsvísu. Ráðgjafar Sjónarhóls 
eru til stuðnings foreldrum í baráttu 
fyrir bættri þjónustu við börnin. http: 
//www. serstokborn.is/ 

Snædís Rán sýndi mikinn kjark þegar 
hún fór í dómsmál vegna skorts á túlka-
þjónustu. Hún vann það mál fyrir hér-
aðsdómi. Snædís Rán hefur verið mikið 
í fjölmiðlum vegna baráttu sinnar fyrir 
réttindum fatlaðs fólks. 

https: //is-is. facebook.
com/people/Sn%C3%A-
6d%C3%ADs-R%C3%A1n-Hjart-
ard%C3%B3ttir/100000369849129 



www.fagport.is
Sími :  893-0003

sérhæfum okkur 

í uppsteypu

Fag p or te h f.

Með yfir 30 ára reynslu leggjum við hjá Fagport 
áherslu á hraða í verki og vönduð vinnubrögð.
Í samstarfi við Tyrfing og Þórdísi í 
Meiri-Tungu var 700 m2 uppeldishús steypt upp 
og gert fokhelt á aðeins 7 vikum. 

www.fagport.is
Sími :  893-0003
fa g p o r t @ v o r t e x . i s

700 fermetrar á 7 vikum

Þú færð jólagjöfina 
hjá okkur
NONNI GULL

Handverk í sérflokki
Strandgötu 37 · Hafnarfirði · Sími 565-4040 

www.nonnigull.is




