
ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun
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1. tölublað 5. árgangur

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

14. janúar 2016
1. tölublað 6. árgangur

Ferskir vindar í Garðinum
Síðustu vikurnar hafa 5o listamenn 

víðs vegar að úr heiminum dvalið í 
Garðinum og unnið að fjölbreyttum 

listavekum. Síðasta laugardag fór fram 

formleg opnun á „Ferskum vindum“ en 
þetta er í fjórða sinn sem þeir eru haldnir í 
Garðinum. Forsíðumyndin er af gjörningi 
á Garðskaga. Tokio frá Japan er með hnött 

búinn til úr efnisbútum frá Garðmönnum. 
Táknar tengsl milli samfélagsins í Garði 
við heiminn. 

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

...og margt fleira
Prentun, hönnun, merkingar

- hönnun og merkingar
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Nýbyrjað ár verður örugglega spennandi hjá okkur Íslendingum. 
Umræðurnar í vetur munu örugglega snúast mikið um væntanlegar 
forsetakosningar. Nú þegar hafa þó nokkrir sýnt embættinu áhuga 

og fleiri munu örugglega bætast í röðina.Í mörg ár hafa þingmenn tekist á 
um það hvort breyta eigi stjórnarskránni,kosningalögum og fleiru. Erfiðlega 
hefur gengið að ná nokkru samkomulagi um þessi mál. Athyglisbert er að 
engum skuli hafa í alvöru dottið í huga að breyta þurfi reglum um kosningu til 
embættis forseta. Nú getur svo hæglega farð að verulegur fjöldi bjóði sig fram 
í forsetaembættið. Sá möguleiki er þvi fyrir hendi að forseti verði kosinn með 
15% atkvæða. Er eitthvað vit í slíku fyrirkomulagi? Auðvitað eiga reglurnar 
að vera þannig að kosið verði milli þeirra tveggja sem flest atkvæði hljóta nái 
enginn frambjóðanda hreinum meirihluta. Með því að hafa aðra umferð væri 
tryggt að forsetinn nyti stuðnings meirihluta kjósenda.
Þessu verður væntanlega ekki breytt fyrir kosningarnar í sumar,þannig að 
spennandi verður að fylgjast með hvernig mál þróast í framboðsmálum.

Íþróttaárið 2016
Á sviði íþrótta verður árið spennandi. Nú um þessar mundir er EM í handbolta 
að hefjast. Eins og venjulega gerum við okkur miklar vonir um góðan árangur. 
Voandi getum við brosað breytt í lok keppninnar.

Það verður svo aldeilis fjör að fylgjast með strákunum okkar í fótboltanum á 
EM í Frakklandi í sumar. Árangur landsliðsinbs í knattspyrnu er þegar orðinn 
frábær og einstakur hjá ekki fjölmennari þjóð. Eins og flestir vita getur allt 
gerst í knatrtspyrnu og kannski á liðið okkar eftir að koma skemmtilega á 
óvart með góðum úrslitum.

Nú ekki má gleyma Olympíuleikunum í Ríó í sumar. þar munum við eiga 
okkar fulltrúa,sem margir hverjir hafa náð verulegum góðum árangri. Kannski 
gerist það að við munum sjá Íslenginga á verðlaunapalli.

Ný verlsunar og þjónustumiðstöð rís
Þær ánægjulegu fréttir hafa nýlega birst okkur að Kaupfélag Suðurnesja áformar 
uppbyggingu á verslunar og þjónustumiðstöð við hringtorgið næst Flugstöð-
inni. Nettó mun þar verða með verslun, gert er ráð fyrir kaffihúsi,veitinga-
stöðum,verslunum,bensínstöð og bílaleigu. Gert er ráð fyrir að framkvæmdir 
hefjist nú í ár og ljúki árið 2017. Byggingalandið er í landi Sveitarfélagsins Garðs. 
Þessi áform Kaupfélags Suðurnesja verður mikil lyftistöng fyrir svæðið hér.

Hvenær koma hlutabréfin?
Bjarni Benediktsson,formaður Sjálfstæðisflokksins,boðaði það í setningaræðu 
sinni á landsfundi flokksins í haust að í alvöru þyrfti að skoða þann möguleika 
að landsmenn myndu eignast hlut í Landsbankanum. Sagði Bjarni það mjög 
áhugaverðan kost að landsmenn fengju ákveðna prósentu af bankanum til 
sinnar eignar. Þetta væri jú eign okkar allra. Nánar þyrfti að útfæra þessa 
hugmynd og setja reglur.

Nú hafa vikurnar og mánuðurnir liðið án þess að nokkrar frekari fréttir hafi 
borist um hvað líður framkvæmd á þessari hugmynd. Þegar þingmenn mæta 
aftur til fundar á Alþingi 19.janúar n.k. er rétt að skora á einhvern úr þeirra 
hópi til að taka málið upp. Margir bíða eftir að fá sitt hlutabréf sent til sín.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Árið 2016 er 
spennandi ár

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 28. janúarNÆSTA BLAÐ

Glæsileg blöð
Fyrir jólin er mikið líf í blaða-, 

tímarita- og bókaútgáfu. Hér á 
Suðurnesjum komu m.a. út þrjú 

flott blöð. 

Skiphóll blað  
allra Garðmanna. 
Blaðið er á sínum 38. árgangi. Að venju 
er fjölbreytt efni og myndir í blaðinu. 
Það er meiriháttar framtak að hafa 
haldið úti svo öflugu blaði í öll þessi 
ár í ekki stærra sveitarfélagi en Garð-
urinn er. 

Járngerður í Grindavík
Járngerður kom út í fjórða sinn á árinu 
í Grindavík. Blaðið er fullt af fréttum 
um bæjarmálin og er hið vandaðsta í 
alla staði. 

Faxi 100 ára  
Keflavíkurkirkja
Blaðið Faxi gaf út sitt þriðja blað ársins 
nú fyrir jólin´Faxi er á 75. árgangi í 
útgáfunni. Þetta blað er tileinkað 100 
ára sögu Keflavíkurkirkju. Faxi er fullt 
af fróðleik og skemmtilegum myndum.

Vogar:

Metnaðarfull fjárhagsá-
ætlun samþykkt samhljóða
Bæjarstjórn Voga hefur samþykkt 

fjárhagsáætlun fyrir sveitarfé-
lagið með sjö samhljóða at-

kvæðum
Heildartekjur samstæðunnar eru 

áætlaðar 953 m. kr. , sem skiptast 
þannig: 

Skatttekjur: 537 m. kr
Framlög jöfnunarsjóðs : 280 m. kr. 
Aðrar tekjur: 100 m. kr. 
Heildargjöld samstæðunnar án fjár-

magnsliða eru áætluð 906 m. kr, sem 
skiptast þannig: 

Laun og launatengd gjöld: 551 m. kr. 
Annar rekstrarkostnaður: 311 m. kr. 
Afskriftir: 44 m. kr. 
Fjármunatekjur og fjármunagjöld: 

47 m. kr. 
Sjóðstreymisyfirlit 2016 gerir ráð 

fyrir að veltufé frá rekstri verði 81 m. 
kr. , en að handbært fé frá rekstri alls 
verði 77 m. kr. Fjárfestingar nettó eru 
ráðgerðar 110 m. kr. Áætlunin gerir 
ráð fyrir að handbært fé í árslok verði 
76 m. kr. 

Bæjarstjórn samþykkir framlagða 
áætlun, samhljóða með sjö atkvæðum. 

Bæjarstjórn samþykkir tillögu að 
gjaldskrá 2016, samhljóða með sjö 
atkvæðuðm. 

Bæjarstjórn samþykkir að miða við 
að útsvarshlutfall fyrir árið 2016 verði 
hámarksútsvar, þ. e. 14,48% af útsvars-
stofni, að viðbættri hækkun sem kveðið 

verður á um í lögum um tekjustofna 
sveitarfélaga á grundvelli samkomulags 
milli ríkis og sveitarfélaga um endur-
mat á yfirfærslu þjónustu við fatlað fólk 
frá ríki til sveitarfélaga. Gengið er út 
frá að lagabreyting þessa efnis verði 
afgreidd fyrir lok haustþings. 

Samþykkt samhljóða með sjö at-
kvæðum. 

Fulltrúar E-listans leggja fram 
svohljóðandi bókun: 

Nýsamþykkt er metnaðarfull 
fjárhagsáætlun þar sem, þrátt fyrir 
þröngan fjárhag, er ekki slegið af við 
uppbyggingu innviða sveitarfélsgsins. 
Áfram er haldið við endurgerð gatna, 
og langt er síðan jafn vel hefur verið 
í lagt í viðhald fasteigna sveitarfélags-
ins. Á næsta ári mun reyna áfram á 
forstöðumenn stofnana sveitarfélags-
ins að halda starfsemi innan heim-
ilda eins og þeir hafa gert á líðandi 
ári, og mun hér eftir sem hingað til 
verða virkt eftirlit með því að allur 
rekstur verði innan heimilda. Mikil 
vinna hefur farið í fjárhagsáætlun-
argerðina og hefur bæjarráð ásamt 
bæjarstjóra borið hitann og þungann 
af þeirri vinnu. Bæjarráð hefur verið 
samstíga við þessa vinnu og viljum 
við í E-listanum þakka fulltrúa D-lista 
og áheyrnarfulltrúa L-lista í bæjarráði 
fyrir afar gott samstarf við gerð fjár-
hagsáætlunar fyrir árið 2016

Sólrisuhátíð í Sandgerði
Sólrisuhátíð Kvenfélagsins Hvatar 

verður haldin sunnudaginn 17. 
janúar kl 15: 00 í Samkomuhúsinu í 
Sandgerði. 

Skemmtiatriði, Kaffiveitingar og 

Suðurnesjamenn leika fyrir dansi. 
Eldri borgarar á Suðurnesjum hvattir 
til að mæta. 

Sólrisumessa verður í Safnaðarheim-
ilinu í Sandgerði kl 14:00 sama dag.Þriðjungur grunnlífeyris 

Björgvin Guðmundsson skrifar í 
Fréttablaðið. „Grunnlífeyrir al-

mannatrygginga hér er tæpar 40 þús-
und krónur á mánuði. Í grannlöndum 

okkar, Noregi, Danmörku, Svíþjóð og 
Bretlandi, er hann þrisvar sinnum 
hærri. Íslendingar voru í fararbroddi 
í almannatryggingum fyrst eftir stríð“. 

Óbreytt gjaldskrá
Á fundi Frístunda- og menn-

ingarsviðs Voga var rætt um 
gjaldskrá íþróttamiðstöðvar. Sér-
staklega um gjald vegna útleigu 
félagsmiðstöðvar og íþróttasals 
í tengslum við afmælisveislur. 
Ákveðið að halda gjaldi og fyrir-
komulagi óbreyttu. 

Sjö sendir á 
vinabæjarmót
Á fundi bæjarráðs Reykjanesbæjar 

var norrænt samstarf á dagskrá. 
Lagt fram til kynningar og samþykkt 
að þrír bæjarfulltrúar og þrír emb-
ættismenn ásamt bæjarstjóra fari á 
vinarbæjarmótið í Trollhattan. 
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helluborð

20% 
afsláttur

ofnar
eyjuháfar · veggháfarAirforce

Gott úrval af Airforce veggháfum og 
eyjuháfum, sem eru annálaðir fyrir 
glæsilega hönnun og mikil gæði. 20-40% 

afsláttur

20-40% 
afsláttur

heimilislausnir
ryksugur

20% 
afsláttur

hársnyrtitæki

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

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

Hljómtækjastæða

20% 
afsláttur

Samanbrjótanleg. Fáanleg í 4 litum.

MJ532 heyrnartól

25% 
afsláttur

Mjög gott úrval leikja

20-40% 
afsláttur

janúardagar 
Heimilistæki, smáraftæki, gjafavörur, rakvélar, hljómtæki, 

leikjatölvur o. fl. á lækkuðu verði

Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-19 FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

ATH.
Höfum stækkað verslunina.

Meira úrval - betri búð.
Verið velkomin. hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535
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Fjölmenni við 
áramótabrennu
Mikill fjöldi fólks mætti í 

Garðinn til að fylgjast 
með áramótabrennunni, 

sem var hin glæsilegasta. Björgunar-

sveitin Ægir í Garði hefur um árabil 
séð um brennuna. Sveitarfélagið 
Garður bauð svo upp áa glæsilega 
flugeldasýningu.

Jólahús Sandgerðisbæjar 2015
Umhverfisráð Sandgerðisbæjar 

hefur valið Lækjamót 71 Jólahús 
ársins 2015 og var eigendum hússins 
veitt viðurkenning af því tilefni í 
Vörðunni mánudaginn 21. desember. 

Eigendur hússins eru Ari Hjörvar 

Ólafsson og María Jóna Jónsdóttir og 
hlutu þau að viðurkenningu veglegan 
jólavönd frá Sandgerðisbæ ásamt 
gjafabréf frá HS Orku að verðmæti 
20.000 krónur. (Heimasíða Sand-
gerðis)

Sigurður Ingvarsson og fjölskylda veittu styrki
Stuttu fyrir jól færðu Sigurður 

Ingvarsson og fjölskylda úr 
Garðinum nokkrum aðilum 

styrki til mionningar um Sigurð Sig-
urðsson, sem fæddur var 04.10.1970 og 
dáinn 22.12.1985. Í ár hefði Sigurður 
orðið 45 ára. 

Þetta er í 20. skipti sem fjölskyldan 
gefur svo kallað leiðisgjald, en það er 
gjald sem greitt er fyrir jólaljós í Út-
skálakirkjugarði. 

Eftirfarandi aðilar hlutu styrki: 
Hæfingarstöðin fær 100.000 króna 

styrk vegna skynörvunar herbergis. 
Vinasetrið á Ásbrú fær Playstation 

4 tölvu og sjónvarp. 
Krabbameinsfélag Suðurnesja fær 

kaffivél í aðstöðu félagsins. 
Kristín Erla Guðmundsdóttir fagn-

aði 70 ára afmæli sínu 13. des.s.l. . Hún 
afþakkaði gjafir í því tilefni og færði 
Íþróttafélaginu Nes peningaupphæð 
kr.300.000 sem safnaðist á þeim degi. 

Einnig styrktu SI raflagnir Fjölbraut-
arskóla Suðurnesja um 50.000 kr.vegna 
kaupa á rennibekk og Blái naglinn fékk 
50.000 kr. að styrk.

Heiðurshjónin Kristín Guðmundsdóttir og Sigurður Ingvarsson.

Guðlaug og jóna Sigurðardætur afhenda styrki.

Fjölskylda Sigurðar Igvarssonar og Krisínar Guðmundsdóttur.





Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is
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Búsetuúrræði fatlaðs fólks 
Á fundi bæjarráðs Sandgerðis 22. 

des. s.l. var bókað: „Bæjarstjóri 
hefur átt viðræður við Landssamtökin 
Þroskahjálp um möguleika á því að 

samtökinn hefji byggingu íbúða fyrir 
fólk með fötlun í Sandgerðisbæ. 

Bæjarstjóri skýrði frá viðræðunum“. 

Dagatal Blindrafélagsins
Blindrafélagið, samtök blindra 

og sjónskertra á Íslandi, gefur 
út dagatal fyrir árið 2016 með 

myndum af hinum ýmsu leiðsögu-
hundum. Tilgangurinn með útgáfu 
þess er að fjármagna kaup og þjálfun 
leiðasöguhunda fyrir blinda einstak-
linga. 

Blindrafélagið telur mikilvægt að 
tryggja stöðugt framboð leiðsögu-
hunda fyrir blinda hér á landi, eins og 
raunin er í nágrannalöndum okkar, 
enda hafa þeir margsannað mikilvægi 
sitt. Dagatalið er sent heim til allra vel-
unnara félagsins auk þess er hægt að 
fá dagatalið keypt hjá Blindrafélaginu. 

Á Íslandi eru einungis starfandi sex 
leiðsöguhundar fyrir blinda fyrir til-
stuðlan Blindrafélagsins og er þörf fyrir 
mun fleiri. Þjálfun leiðsöguhunds fyrir 
blindan einstakling er mjög sérhæfð 
og tímafrek. 

Hver leiðsöguhundur getur unnið 
á bilinu 8-10 ár og allan þann tíma, á 
hverjum einasta degi, bætir hundurinn 
lífsgæði notanda síns umtalsvert. 

Dagatalið er með myndum af hinum 
ýmsu leiðsöguhundum þar á meðal 
Sebastian sem er fyrsti leiðsöguhund-
urinn sem er fæddur og þjálfaður að 
öllu leiti á Íslandi. Sebastian hefur 
verið starfandi sem fullgildur leið-
söguhundur á Patreksfirði frá upphafi 
árs 2013. 

Á bakhliðunum í ár er síðan fallegt 

verkefni sem JCI Iceland stóð fyrir, í 
samstarfi við Blindrafélagið, sem heitir 
Blindir sjá en það var ljósmyndakeppni 
fyrir blinda og sjónskerta sem fór fram 
í sumar. 

Hægt er að kaupa dagatalið í vef-
verslun Blindrafélagsins (www. blind.
is) og í síma 525 0000. Dagatalið kostar 
2.300 krónur. 

Fasteignagjöld felld niður 
hjá ellilífeyrisþegum
Bæjaryfirvöld Vestmannaeyja sýna 

mikið og gott fordæmi með því að 
fella niður fasteignaskatt af þeim sem 
eru sjötíu ára og eldri. Sveitarstjórnar-
menn hér á Suðurnesjum ætti að kynna 
sér þessa samþykkt og rök Eyjamanna. 

Bæjarráð Vestmannaeyja sam-
þykkir að fella niður fasteignagjöld á 
íbúðarhúsnæði hjá ellilífeyrisþegum 
70 ára og eldri líkt og gert hefur verið 
undanfarin ár. Niðurfellingin nær til 
alls fasteignaskatts en sem fyrr verða 
áfram greidd þjónustugjöld af eign-
unum. Ekki verður þörf á að sækja 
um niðurfellinguna heldur kemur hún 
sjálfvirkt inn við álagningu. 

„Í samræmi við vilja hagsmuna-
samtaka eldri borgara fer Vestmanna-
eyjabær ofangreinda leið með það 
að markmiði að auðvelda eldri borg-
urum að búa sem lengst í eigin hús-
næði. Þá er með þessu einnig reynt að 
mæta að hluta þeirri tekjuskerðingu 
sem eldri borgarar verða fyrir við 
starfslok. Það er mat bæjarráðs að í 
þessu sé bæði falin mannvirðing og 
aukið valfrelsi í húsnæðismálum auk 
þess sem þessi aðgerð ber með sér 
hagræðingu þar sem hún dregur úr 
þörf fyrir mjög kostnaðarfrek annars-
konar húsnæðisúrræði, „segir í bókun 
ráðsins. 

Hraðferð um Voga
Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri 

Voga skrifar á nýju ári föstu-
dagspistla. Síðsta föstudag 

segir hann m.a. 
Íbúum í Vogum fjölgar. Í upphafi 

árs 2015 voru íbúar 1102. Í lok árs 
voru þeir 1147. Fjölgaði um 45 eða 
4%. 

Atvinnulífið tók góðan miklu kipp 
á árinu, sem lýsir sér meðal annars í 
uppbyggingar áformum fyrir tækja, 
bæði þeirra sem hér eru fyrir og þeirra 
sem vilja flytja starfsemi sína hingað. 
Það varða miklu hagsmuni sveitarfé-

lagsins að fá fleiri störf þegar til fram-
tíðar er litið, ekki síður skiptir upp-
bygging og allar þær framkvæmdir 
sem þeim fylgja miklu máli. 

Starfsemi stofnana sveitarfélgsins 
stendur með blóma, við erum stolt 
af leikskólanum og grunnskólanum 
og því starfi sem þar er innt af hendi. 

Æskulýðs og íþróttastarf er einnig 
blómlegt, sem og félagsstarf eldri 
borgara. Starfsemi félagasamtaka er 
fjölbreytt og gefur mannlífinu og 
samfélaginu aukið gildi. Ekki síst með 
öflugu starfi UMFÞ og f. Sr.

Ömurlegt
Formaður Öryrkjabandalagsins 

Ellen Calmon segir ömurlegt að 
hugsa til þess að hægt sé að hækka 
laun dómara og annarra embættis-
manna um mörg hundruð þúsund 
krónur á mánuði á sama tíma og ör-
yrkjar hafi varla til hnífs og skeiðar. 
Hún segir að tekjubilið sé sífellt að 
aukast hér á landi. 

Vertíðin byrjar ágætlega
Lífið gengur sinn vanagang. 

Dagar klárast, vikur klárast, 
mánuðir klárast og ár klárast. 

Árið 2015 liðið í aldanna skaut eins og 
sagt er og árið 2016 hefur sinn gang. 
Og sjávarútvegslega þá byrjar það á 
vetrarvertíðinni sem nær samkvæmt 
fornu dagatali fram til 11. maí. 

Vertíðin byrjar ágætlega. Netabát-
urinn Erling KE er komin af stað beint 
á vertíð, enn báturinn hefur ekkert 
róið síðan í lok maí árið 2015. hefur 
hann landað 10 tonn í 2 róðrum í 
Sandgerði. Maron GK 23 tonn í 3 og 
mest 8,8 tonn. Steini Sigvalda GK 33 
tonn í 3 og mest 13 tonn í Grindavík. 
Grímsnes GK 26 tonn í 2. Askur GK 
5,3 tonn í 3, Gunnar Hámundarsson 
GK 4,8 tonn í 3, Bryndís KE 1 tonn í 
2 og Hraunsvík GK 200 kíló í 1, báðir 
á skötusel, 

Dragnótaveiðarnar byrjar mjög ró-
lega, Benni Sæm GK er með 9,7 tn í 
3, Örn GK 6,4 tn í 2, Sigurfari GK 4,3 
tn í 2, Siggi Bjarna GK 3,3 tn í 2, Njáll 
RE 2,9 tn í 2 og Svanur KE 1,2 tn í 1. 

Heldur er skárri veiðin hjá línubát-
unum . Auður Vésteins SU er með 54 
tn í 5 enn báturinn er á Stöðvarfirði. 
Óli á stað GK 24 tn í 4, Hafdís SU 23,5 
tn í 5, Gulltoppur GK 21 tn í 4, Gísli 
Súrsson 18 tn í 4, Kristbjörg HF 12 tn 
í 3, Katrín GK 11,3 tn í 4, Andey GK 
7,1 tn í 2 og Hulda HF 6,9 tn í 3. Allir 
þessir bátar eru að landa í Sandgerði. 

Af minni bátunum þá er Pálína 
Ágústdóttir GK aflahæstur með 21 
tn í 4 róðrum, Daðey GK 17 tn í 4, 

Bergur Vigfús GK 11,4 tn í 3, Óli Gísla 
GK 11,1 tn í 3, Dúddi Gísla GK 10,8 
tn í 3, Guðrún GK 4,3 tn í 3. og eins 
og að ofan þá eru allir þessir bátar að 
landa í Sandgerði. Birta Dís GK hefur 
landað 11,6 tonn í aðeins 2 róðrum og 
þar af 7 tonn í einni löndun, enn það 
er fullfermi hjá bátnum sem aðeins 
er um 10 tonn að stærð. 

Eftir að hafa legið við bryggju í 
Sandgerði síðan í maí byrjun árið 
2013 þá er Drífa GK loksins kom-
inn aftur á veiðar og núna á sæ-
bjúguveiðar eins og báturinn var á 
árið 2013. Reyndar byrjaði Drífa GK 
veiðar um miðjan desember og land-
aði 8,9 tonnum í 4 róðrum í desember. 
Núna í janúar hefur Drífa GK landað 
8,4 tonn í 2 róðrum og þar af 7,3 tonn 
í einni lönndun, öllu þessu er landað 
í Keflavík. 

Gísli R.

Aflafréttir

Hef ekki 
áhuga
„Ég hef svo sem engan sérstakan 

áhuga á að taka daginn í að ræða 
málefni aldraðra og öryrkja,“ sagði 
Bjarni Benediktsson, fjármála- og 
efnahagsráðherra, eftir að vikið hafði 
verið að kjaramálum í umræðum í 
Kryddsíldinni á gamlársdag á Stöð 2. 



ÚTSALA
EIN STÆRSTA ÚTSALA OKKAR FRÁ UPPHAFI

SMÁRAFTÆKI 20-40% • FLÍSAR 30%  • LJÓS 25% • RAFMAGNSVERKFÆRI 20-40% 
BLÖNDUNARTÆKI 25-35% •HANDVERKFÆRI 20-40% • VERKFÆRATÖSKUR 20-40%  

HEIMILISTÆKI VALDAR VÖRUR 15-35% • PARKET VALDAR VÖRUR 30-40%  •VEGGÞILJUR 30-40%
INNIMÁLNING 20-30%  ...OG ÓTAL MARGT FLEIRA!

HÚSASMIÐJUNNAR

ALLT AÐ 50% AFSLÁTTUR

Borðhandlaug
Laufen Pro, 36x36x13 cm
7920140

23.695kr
39.495kr

AFSLÁTTUR
40%

Afslættir á útsölu gilda ekki af vörum merktum „lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“ og tilboðsvörum • Birt með fyrirvara um prentvillur og myndavíxl. Úrval getur verið misjafnt milli verslana.

Þvottavél
7 kg, 1200sn. Orkunýting A+++
1805690

AFSLÁTTUR
22%

59.990kr
76.900kr

Handlaugartæki
Emmevi, Winny.
7900012

5.539kr
9.229kr

AFSLÁTTUR
40%

Slípirokkur 
Black&Decker CD115, 700W
5245378

Höggborvél 
Black&Decker 500W, 13mm málmpatróna 
5245599

Juðari/slípimús 
Black&Decker 400W
5245799

4.495kr
8.295kr

AFSLÁTTUR
40%

6.495kr
9.995kr

AFSLÁTTUR
40%

9.495kr
14.519kr

AFSLÁTTUR
35%

Hraðsuðukanna Eloise
Electrolux 1.5 ltr
1829123

4.590kr
6.490kr

AFSLÁTTUR
29%

18.395kr
28.295kr

AFSLÁTTUR
35%

Blöndunartæki 
og sturtusett 
Damixa
8000586
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Hvað er þér minnistæðast 
frá árinu 2015? 
Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Reykjanes leitaði til nokkurra Suðurnesjamanna  
og bað þá að svara spurningunum.

Reynir Sveinsson Sandgerði:

Árið 2016 verður gott
Minnistætt ár 2015 þar kemur til 
veðrið sem var ansi risjótt veturinn 
viða snjóþungur, svo komu nokkur 
Trambolín veður, sem alltaf koma á 
óvart hjá þeim sem ekki taka við sér 
fyrr en komið er vitlaust veður.  hér í 
bæjarfélaginu hafa margir tekið eftir 
þeim fjölda íbúðahúsa sem hafa verið 
yfirgefinn og eru flest í eigu sjóða og 
banka, en í lok ársins komst skriður 
á að mörg hús hafa verið seld og þau 
lagfærð í starfi mínu í Þekkingarsetrinu 
hefur orðið fjölgun á ferðamönnum 
sérlega Frökkum sem koma að skoða 
sýninguna Heimskautinn Heilla. þá 
var opnuð ný sýning Huldir heimar 
hafsins. Áberandi er hin mikla fjölgun 
í krabbaveislur á veitingahúsinu Vit-
anum. Hvalsneskirkja er mikið sótt af 
hópum og eru ófáar ferðirnar sem ég 
farið í kirkjuna að taka á móti hópum. 
Á árinu var haldið uppá 50 ára afmæli 
Lionsklúbbs Sandgerðis sem hefur 
unnið í mörg ár í að varðveita elsta hús 
Sandgerðis. hjá mér hefur árið verið 
gott náði því að vera 67 ára og komin 

í hálft starf ferðastist lítið um landið en 
fór þrisvar sinum erlendis í sól og blíðu

Árið 2016 verður vonandi gott fyrir 
Sandgerðinga og Suðurnesjamenn 
atvinnu mál virðast vera í blóma og 
eru líkur á að það þurfi að flytja inn 
vinnuafl . svo bíð ég spentur eftir að 
mitt æskuheimili Selland sem hefur 
staðið autt í nokkur ár en verið selt og 
verður opnað í sumar sem gistiheimili.

Bryndís Guðmundsdóttir talmeinafræðingur:

Lærum og leikið með hljóðin 
fengið góðar viðurkenningar
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Árið 2015 var mjög annasamt ár og 
gjöfult. Á persónulegum vettvangi bar 
hæst fæðing dóttursonar í Bretlandi, 
heimsóknir og samverustundir með 
fjölskyldunni innanlands og erlendis. 
Í ágústmánuði fengum við marga er-
lenda gesti dóttur okkar sem ferðuð-
ust um landið á meðan við gættum 
barnabarnanna og treystum böndin 
enn frekar. Eldri dóttursynir okkar sem 
búa á Íslandi nutu þess líka mjög að 
vera með og prófa efnið hennar ömmu 
frá fyrstu hendi : ) 

Það er erfitt að aðskilja persónulega 
hagi frá starfi sem maður sinnir af lífi 
og sál. Mörgum stórum áföngum var 
náð á árinu í nýjum verkefnum; öll 12 
smáforritin sem ég hef gefið út fyrir 
iPad komu út fyrir iPhone, stöðugar 
uppfærslur og viðbætur við smáforritin 
voru í gangi, námskeið, kynningar á 
ráðstefnum innanlands og erlendis á 
árangri af notkun smáforritanna og 
aðferðafræði Lærum og leikum með 
hljóðin og svo má lengi telja. Verkefni 
ársins enduðu svo með heimsóknum 
í skólasamfélögum í USA þar sem ég 
fylgdi eftir góðu markaðsátaki frá fyrra 
ári með kynningum og námskeiðum. 
Við hlið mér var eiginmaðurinn, Árni, 
sem ómetanlegt var að hafa með í för. 
Þar sem við hittum fulltrúa fræðslu-
skrifstofa og skóla spruttu oft líflegar 
umræður um markmið og áherslur 
í skólastarfi þar sem skólafólki þótti 
merkilegar hugmyndir og árangur bæj-
arstjórans fyrrverandi í menntamálum 
í litlu samfélagi. Þar að auki spunnust 

skemmtilegar umræður um markverða 
breytingu Varnarsvæðis í Menntasam-
félag á Ásbrú. 

Samhliða þessum verkefnum á síð-
asta ári sinnti ég talmeinaþjónustu, 
svo annir voru miklar. Árangur var 
þó markverður og hafa ensku forritin 
sem byggja á aðferðafræði íslenska 
smáforritsins Lærum og leikum með 
hljóðin fengið góðar viðurkenningar 
og umsagnir erlendis. 

Þá hætti ég störfum fyrir Fræðslu-
skrifstofu Reykjanesbæjar eftir frábært 
samstarf við leikskólana auk nokkurra 
grunnskóla í um 14 ár. Mig langar að 
nota tækifærið og þakka frábæru fag-
fólki fyrir samfylgdina þennan tíma þar 
sem allir lögðust á eitt að gefa öllum 
börnum í samfélaginu okkar jöfn 
tækifæri til menntunar með góðum 
undirbúningi að góðum málþroska og 
læsi; raunveruleg verðmæti sem fylgja 
börnunum okkar út í lífið. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Árið leggst vel í mig. Heilmörg ver-
kefni eru í farvatninu. Ég mun sækja 
heim Bett2016 í London, ráðstefnu 
í tækni og menntun þar sem smá-
forritið mitt er í lokaúrslitum sem 
besta smáforrit í flokki Menntunar. 
Á sama tíma gefst mér færi á að eyða 
tíma með dóttur minni og hennar 
fjölskyldu í Bretlandi sem er langþráð. 

Fljótlega kemur út í rafrænu formi 
bókin Einstök mamma, listilega lesin 
á íslensku af Védísi Hervöru, dóttur 
minni og táknuð á táknmál af Kol-
brúnu Völkudóttur. Bókin kemur 
jafnframt út á þýsku í þýðingu Arth-
urs Björgvins Bollasonar og á ensku 
í þýðingu Aldísar Kristínar dóttu 
minnar og Lowönu Veal. Ég er á fullu 
að undirbúa ráðstefnu sem verður í 
mars með erlendum samstarfsaðila 
mínum og kollega. 

Hápunktur sumarsins verður brúð-
kaup dóttur okkar og afmæli eigin-
mannsins. 

Ég hef mikla trú á því að hver 
einstaklingur sé leikstjóri í eigin lífi 
og sé trúr sínum verkefnum hvar sem 
þau liggja. Öll höfum við þó mikla 
þörf fyrir stuðning og samvinnu við 
aðra. Fagaðilar sem ég starfa með, 
fjölskyldan og eiginmaðurinn standa 
þétt við hlið mér. Það er ómetanlegt. 
Ég legg af stað á þessu ári með heil-
mikil áform og drög að verkefnum 
sem ég hef m.a. fengið stuðning 
Tækniþróunarsjóðs við að ljúka og 
hrinda öðrum í framkvæmd. Mikil 
viðurkenning á starfi undangenginna 
ára. 

Gísli Heiðarsson bæjarfulltrúi Garði:

Tækifærin hér á hverju strái
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Árið fór vel að stað hér í Garðinum, í 
janúar opnaði ný og glæsileg líkams-
ræktunaraðstaða sem var mikil þörf 
á og hafa undirtektir verið framar 
vonum þar sem fólk hefur verið dug-
legt að koma og taka vel á undir leið-
sögn frábærra kennara. 

Þorrablótið stóð fyrir sínu eins og 
vanalega og er ein stærsta skemmt-
unin hér á Suðurnesjum og þó víða 
væri leitað. 

Ég varð fimmtugur á árinu og hélt 
veislu fyrir vini og fjölskyldu í golf-
klúbbnum í Sandgerði. Fjölskyldan 
gaf mér hvolp í afmælisgjöf og þar er 
á ferðinni mikill orkubolti sem fékk 
nafnið Katla. 

Knattspyrnufélagið Víðir stóð sig 
mjög vel eftir erfiða byrjun og rétti 
úr kútnum í seinni umferð og endaði 
ofarlega en því miður þá féllu grannar 
okkar í Keflavík niður um deild en 
ég er fullviss um að þeir koma sterkir 
inn og fara beina leið upp aftur í efstu 
deild ásamt því að Víðir fer einnig upp 
um deild á 80 ára afmælisári félagsins. 

Björgunarsveitirnar höfðu nóg að 
gera og eiga hrós skilið fyrir óeig-
ingjarnt starf. 

Pólitíkin hefur spilað hátt, bæj-
arstjórnin í Garðinum hefur staðið 
pliktina vel með Magnús bæjarstjóra 
í forystu og haldið vel á fjármálum 
bæjarins sem er á góðri og réttri leið 
en það sama á því miður ekki við hjá 
nágrönnum okkar í Reykjanesbæ sem 

skulda og mikið og er mikið áhyggju-
efni fyrir öll Suðurnesin en vonandi 
ná þeir að semja við sýna skuldunauta 
svo að ríkið taki ekki yfir rekstur 
Reykjanesbæjar. 

Sameiningartal hefur verið í há-
vegum haft hjá Reykjanesbæ en 
ég tel að það sé ekki vilji hjá ná-
grannasveitarfélögunum til samein-
ingar vegna skuldavanda Reykjanes-
bæjar. 

Flóttamannavandinn frá Sýrlandi 
hefur komið við okkur öll og vonandi 
leysist hann á farsælan hátt þó að ekki 
séu miklar líkur á því á næsta ári. 

Ráðstefnan í Frakklandi um loft-
lagsmálin var sú merkasta frá upphafi 
og vonandi skilar sér inní okkar um-
hverfi á næstu árum. 

Hryðjuverkin í Frakklandi voru 
skelfileg og sýnir að við heimurinn 
þarf að taka betur á þeim vanda. 

Ferðamenn hafa komið hér í miklu 

mæli til landsins og stundum hafa 
verið allt uppí 18-20 rútur út á Garð-
skaga í aðeins einum tilgangi og það 
er að sjá Norðurljósin. 

Ríkisstjórning hefur staðið sig 
vel og er bankaskatturinn þar lang 
stærsta málið og eiga þeir Bjarni og 
Sigmundur hrós skilið fyrir það mál. 

Ferskir vindar ljúka svo ár-
inu hjá mér með Mireyu Samper 
í aðalhlutverki og er það verkefni 
mjög skemmtilegt fyrir okkur hér 
í Garðinum, um 60 listamenn frá 
ýmsum löndum samkomnir hér og 
búa til listaverk í öllum stærðum og 
gerðum út um allan Garð. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Árið 2016 leggst ágætlega í mig hvað 
varðar Ísland og eru tækifærin hér 
á hverju strái ef við höldum rétt á 
spilunum. Landslið okkar í fótbolta á 
eftir að standa sig vel út í Frakklandi 
og vekja athyggli margra erlendis, 
handboltalandsliðið á eftir að dala að-
eins vegna endurnýjunnar leikamnna 
sem eiga eftir að fá meiri reinslu og 
stíga upp seinna. 

Við þurfuma að passa náttúruna 
okkar og fara ekki of geist þar fyrir 
skammtíma gróða og hagsmuna fárra. 

Vonandi ná þingmenn okkar í 
Suðurkjördæmi að tala sama máli er 
kemur að málefnum Suðurnesja þar 
finnst mér vanta mikið uppá. 

Helsta áhyggjuefni okkar er flótta-
mannavandinn og hryðjuverkasamtök 
í þessum litla heimi okkar.

Guðjónína Sæmundsdóttir forstöðumaður MSS:

Vil trúa því að hugsunar-
hátturinn hafi breyst
Þegar ég hugsa út í samfélagið og um-
ræðuna þá koma kjarabarátturnar á 
síðasta ári ofarlega í hugann. Sumar 
starfsstéttir fengu góða prósentuhækkun 
og voru nokkuð sáttir við sitt en aðrar 
fengu minna og voru þar af leiðandi ekki 
jafn ánægðir. Það sem kom mest á óvart 
var að þær stéttir þar sem laun voru ekki 
ákveðin með samningum heldur dómi 
eða kjararáði þar urðu hækkanirnar 
mestar. Ákvörðun kjararáðs þar sem 
æðstu embættismenn ríkisins hækk-
uðu verulega og jafnvel aftur í tímann 
er eiginlega bara mögnuð og það virðist 
sem að þeir samningar sem gerðir voru 
á síðasta ári séu til þess fallin að auka 
ójöfnuð í samfélaginu. Því velti ég fyrir 
mér hvort það væri ekki bara tilvalið 
að kjararáð ákveði laun allra í landinu. 

Einnig var áberandi uppgangurinn 
í samfélaginu og gaman hvað margir 
fóru í vinnu sem höfðu verið án at-
vinnu í langan tíma. Greinilegt að fólk 
er farið að hafa meira á milli handanna 
sem er ánægjulegt. Nú er bara að sjá 
hvort við sem samfélag munum vera 
skynsamari í „góðærinu“ núna heldur 
en við vorum fyrir nokkrum árum. 
Ég vil trúa því að hugsunarhátturinn 
hafi breyst og að almenn heilbrigð 
skynsemi í fjármálum muni ráða og 
eyðslan verði minni og skynsamari en 
fyrir hrun. Finnst sú regla sem maður 
ólst upp við „sparaðu og keyptu síðan“ 
mjög góð og ef það er viðhaft þá verða 
kreppurnar sem koma reglulega ekki 
jafn erfiðar. Því það þarf enginn að 
ímynda sér að það verði ekki niður-
gangur aftur, hvenær sem það verður. 

Persónulega voru ferðalögin með 
börnunum mínum og fjölskyldu minn-
isstæðust. Það var ómetanlegt að eiga 
góðar stundir með þeim og má segja 
að fótboltaferðir hafi verið áberandi á 
árinu. Við fórum mörg úr fjölskyldunni 
saman á Arsenalleik, svo fórum við 
dóttir mín til Spánar en yngsti strák-
urinn var að keppa þar með 3. flokki 
og var gaman að fylgjast með þessum 
flottu strákum og svo fórum við í fyrsta 
sinn á unglingalandsmótið um Versl-
unarmannahelgina sem var ótrúlega 
gaman og áhugi fyrir að fara aftur. 

Árið framundan leggst vel í mig 
persónulega. Það er margt skemmti-
legt framundan sem ég hlakka til. Ég 
vona líka að árið 2016 verði meira ár 
jöfnunar og sá hugsunarháttur minnki 
að himinhá laun séu eðlileg á sama 
tíma og það þykir eðlilegt að einhver 
geti lifað af 200-300.000 á mánuði og 
jafnvel minna. 
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Halldór Jónsson forstjóri  
Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja:

Nýir möguleikar 
og ný tækifæri
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Þegar árið er liðið og horft til baka er 
mér efst í huga þakklæti fyrir gott og 
farsælt ár. 

Vinnudeilur settu sitt mark á árið, 
en í heildina tókst vel að vinna úr þeim 
málum með góðum skilningi skjól-
stæðinga og starfsmanna. 

Úr einkalífinu kemur fyrst í hug-
ann nokkrar eftirminnilegar ferðir um 
náttúru Íslands. Þangað má alltaf og 
endalaust sækja ánægju og frið. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Árið leggst vel í mig. Í nýju ári felast 
alltaf nýir möguleikar og ný tækifæri. 

Vonandi verður nýtt ár friðsælla 
en það síðasta þannig að meiri tími 
gefist til að vinna að framgangi og 
þróunar á þjónustu HSS. Við höfum 
mörg spennandi viðfangsefni með 
möguleika til að auka og bæta þjón-

ustu við íbúa Suðurnesja. Að því viljum 
við vinna. 

Vonandi gefst einhver tími til að líta 
út fyrir landssteinana, bæði til gagns 
og gamans. 

Óska þess að nýtt ár verði okkur 
öllum farsælt. 

Guðbrandur Einarsson, Forseti bæjarstjórnar Reykjanesbæjar  
og formaður VS og Landssambands íslenskra verslunarmanna: 

Lít á hvern dag sem tækifæri
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Það sem mér þykir standa upp úr síð-
asta ári og tengist störfum mínum er 
einkum tvennt, en það er annars vegar 
þeir kjarasamningar sem náðust á al-
mennum vinnumarkaði í lok maí sl. 
og hins vegar fjárhagsstaða Reykjanes-
bæjar. 

Aldrei fyrr í sögunni hefur það gerst 
að félög verslunarmanna og félög innan 
Flóabandalagsins vörðuðu leiðina 
við gerð kjarasamnings sem leiddu 
til heildarniðurstöðu á almennum 
vinnumarkaði. Það sem er mér hins 
vegar efst í huga um þessi áramót er sú 
glíma sem háð hefur verið til að bæta 
fjárhagsstöðu Reykjanesbæjar. Það er 
ekki séð fyrir endann á þeirri vinnu en 
vonandi munum við sjá til lands í því 

á nýju ári. Þetta verkefni er risavaxið 
og ræðst því miður ekki af því hvað við 
bæjarfulltrúar viljum, heldur af vilja 
þeirra sem lánað hafa sveitarfélaginu 

fjármuni undanfarin ár. Þarna erum 
við að tala um þúsundir milljóna og 
það gefur enginn slíka fjármuni frá sér 
með glöðu geði. 

Ég eignaðist líka stúdent á árinu, 
lék mér við litla afastelpu og söng og 
spilaði með börnunum mínum og fyrir 
það er ég þakklátur. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Framundan er vinna við að verja nú-
gildandi kjarasamning og vonandi 
sjáum við til lands í endurskipulagn-
ingu fjármála Reykjabæjar. Ég reyni 
að temja mér það að líta á hvern dag 
sem tækifæri til þess að gera betur og 
reyna að ná árangri í því sem maður 
tekur sér fyrir hendur. 

Þannig vil ég horfa á það ár sem 
hafið er. 

Jóhann Geirdal skólastjóri Gerðaskóla:

Samfélagið í Garðinum 
efli enn stuðning sinn
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Fréttir af loftslagsbreytingum og áhrif 
á veðurfar hafa verið mjög alvarlegar. 
Parsísarsamkomulagið nú í lok ársins 
er vonandi skref í þeirri viðleitni að 
snúa þessari óheillaþróun við. Stöð-
ugt fleira fólk þarf nú að flýja, einkum 
vegna hernaðarástands en líklegt er að 
loftslagsbreytingar muni í framtíðinni 
neyða enn meir fjölda fólks til að yfir-
gefa heimili sín. 

Það var líka dapurt að þó hópur 
fórnfúsra bæjarbúa hafi safnað nægum 
fjölda undirskrifta til að knýja fram 
íbúakosningu um stjóriðjumál virtust 
bæjaryfirvöld sameinast gegn þessu 
tækifæri til að virkja íbúalýðræði m.a. 
með því að lýsa því yfir að ekkert mark 
yrði tekið á niðurstöðum og almennt 
að beita sér gegn slíkri lýðræðistilraun. 

Árið 2015 gekk fjölskyldunni gekk 
flest í haginn og fyrir mig var það sér-
staklega ánægjulegt. 

Ég lauk MA prófi. Verkefnið hét 
„Skólar og félagslegt umhverfi“. Þar 
bar ég saman skóla á Suðurnesjum 
og í Kraganum. Margir skólar á 
Suðurnesjum starfa í umhverfi sem 
virðist skólastarfinu óhagstæðara en 
umhverfi skólanna í Kraganum. Hrár 
samanburður á niðurstöðum er því 
ósanngjarn. Þessi rannsókn varð til 
þess ég sótti um stöðu skólastjóra við 
Gerðaskóla þegar hún var auglýst og 
var ráðinn. Vel hefur verið tekið á móti 
nýjum stjórnendunum. Það er gaman 
að vinna með kennurum og öðru 
starfsfólki. Sama á við um nemendur, 
foreldra og stjórnendur bæjarins. Ég 

lít því með mikilli ánægju yfir helstu 
atriði í lífi mínu árið 2015. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Vel m.a. því ég vona að árið verði ár 
viðsnúnings í viðhorfum til loftlags-
mála. Varðandi fólksflutningana miklu 
vona ég að skilningur aukist á því að við 
erum bara eitt mannkyn sem byggjum 
þessa jörð og verðum því saman að taka 
á þeim vanda sem við höfum skapað 
í sameiningu. 

Auk þess stefni ég að því að halda 
áfram starfi mínu í Gerðaskóla og að 
geta þannig átt áfram hlut í að gera 
skólastarfið enn betra en það er í dag. 
Það er líka von mín að samfélagið í 
Garðinum efli enn stuðning sinn og 
samstarf við skólann. Fátt er mik-
ilvægara en að það ríki almenn sátt 
um skólann. Ánægja mín með starfið 
hefur m.a. leitt til þess að nú er líklegt 
að við Hulda höldum næstu áramót í 
Garðinum.

Svanhildur Eiríksdóttir verkefnastjóri  
upplýsinga og kynningarmála:

Samtakamáttur fólks 
kemur góðu til leiðar
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Ég ætla að kjósa að minnast þess hversu 
samkennd og samvinna getur verið 
heilladrjúg fyrir bæði einstaklinga og 
samfélög og mér fannst m.a. einkenna 
nýliðið ár. Það er gaman að sjá þegar 
samtakamáttur fólks kemur góðu til 
leiðar og einstaklingar spretta upp af 
grasrót sem hafa gott eitt í huga. Við 
getum nefnd aðstæður flóttafólks, 
óréttlátar niðurstöður og hjálp í neyð. 
Sjálf fékk ég þetta tækifæri og það var 
sennilega ein besta jólagjöfin sem ég 
gaf þetta árið. 

Íbúar í Reykjanesbæ hafa þurft að 
sýna slíkan samtakamátt í rekstri bæj-
arins, taka á sig auknar álögur og jafn-
vel skerðingu í þjónustu í rekstrarhag-

ræðingu. Í þá mánuði sem ég hef starfað 
í stjórnsýslu Reykjanesbæjar hef ég orði 
vitni að því að starfsfólk leggur sig allt 
fram í þágu þjónustu við bæjarbúa með 
hagkvæmni að leiðarljósi. Eitt af því sem 
fjölmiðlar hafa tíundað í annálum ársins 
2015 er þau tímamót að allir bæjarfull-
trúar greiddu atkvæði með þriggja ára 
fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 2015-
2018. Það sama gerðist undir lok síðasta 
árs fyrir 2016-2019. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Árið 2016 leggst bara vel í mig. Ég vona 
að hér haldi áfram að koma fram kraft-
mikið ungt fólk sem horfir á veröldina 
öðrum augum en þeir sem nú sitja 
við stjórnvölinn og nái að knýja fram 
nauðsynlegar breytingar sem mér sýnist 

bera vott um meiri umhyggju, ekki síður 
fyrir sjálfum sér. Það hlýtur alltaf að 
vera grunnurinn. Það verður spennandi 
að fylgjast með forsetakosningum í 
sumar og ég sé fyrir mér skemmtilegar 
umræður á heimilinu nú þegar elsta 
barnið er komið með kosningarétt og 
það lúrir sko ekki á skoðunum sínum. 
Ég er sjálf að kveðja ár mikilla breytinga 
sem sumar voru ekki átakalausar svo 
ég tek nýju ári fagnandi með nýjum 
áherslum og hækkandi sól. 

Þorsteinn Gunnarsson Sviðsstjóri frístunda og menningarsviðs Grindavíkur:

Tilhlökkun að mæta í vinnuna
1.  Hvað er þér minnistæðast frá árinu 

2015? 
Fyrst og fremst er ég þakklátur fyrir 
góða heilsu og sjá fjölskylduna dafna 
og þroskast í leik og starfi og góðar 
samverustundir með henni. Það 
skiptir öllu máli. Það er af ýmsu öðru 
að taka, síðasta ár við viðburðaríkt að 
vanda. Við hjónin fórum í Jökulsár-
hlaupið í sumar og það var sérlega 
eftirminnilegt, að skokka í þessari 
náttúrufegurð frá Dettifossi og enda 
í Ásbyrgi. Þá skellti ég mér í Bláa 
Lóns hjólreiðakeppnina og tók svo á 
móti dótturinni koma frá Ítalíu eftir 
árs dvöl sem skiptinemi og frúnni 
eftir hálfs árs námsdvöl í Danmörku. 
Frumburðurinn hóf háskólanám í 
haust og sá yngsti heldur okkur við 
efnið. Þá settist ég aftur á skólabekk 
í haust og fór í opinbera stjórnsýslu 

í HÍ, þetta er nokkur keyrsla með 
fullri vinnu en ákaflega skemmtilegt 
og praktískt nám. Sem sviðsstjóri 
hjá Grindavíkurbæ þá var síðasta ár 
afar viðburðarríkt, lærdómsríkt og á 

margan hátt gefandi enda vinn ég með 
svo fjölhæfu og skemmtilegu fólki. 
Bæjarfélagið er vel rekið og starfsemin 
verður faglegri með hverju árinu. Hæst 
bar vígsluna á nýrri íþróttamiðstöð. 
Það er tilhlökkun að mæta í vinnuna 
á hverjum einasta degi og láta gott af 
sér leiða. 

2.  Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Bara ljómandi vel. Við hjónin eigum 
bæði stórafmæli og ætlum að hafa 
þetta skemmtilegt ár, bregða undir 
okkur betri fætinum og njóta lífsins í 
faðmi fjölskyldunnar, einn dag í einu. 
Einnig að rækta líkama og sál. Ætla að 
njóta þess að vera í náminu og takast á 
við fjölmörg áhugaverð verkefni sem 
bíða mín hjá Grindavíkurbæ, það 
stefnir í viðburðarríkt ár þar á bæ á 
frístunda- og menningarsviði. 

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is 
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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
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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
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Menningin 
blómstrar í Garði
Mikill fjöldi fólks mætti á opnunarhá-

tíð Ferskra vinda í Garðinum um 
síðustu helgi. Þetta er í fjórða sinn sem 

Ferskir vindar eru haldnir í Garðinum. 
Mireyja Samper hefur verið í forystu fyrir 
þessu merka framtaki. 

Mireyja Samper.

Léttir föstudagar
Dagskrá fyrir eldri borgara er 

alla virka daga á Nesvöllum. Á 
föstudögum eru svokallaðir „Léttir 
föstudagar“. Næstu föstudaga verður 
boðið uppá: 
15. janúar kl 14: 00

Aðili frá Íslandsbanka fjallar um 
lífeyrismál o. fl. 

22. janúar kl 14: 00
Þorralög og hugleiðingar um Þorr-

ann. 
29. janúar kl 14: 00

Karlakór Keflavíkur. 

ALLIR VELKOMNIR. 
KAFFIHÚSIÐ ER OPIÐ.

Guðmundur Pálsson bæjarfulltrúi Grindavík

Lít árið björtum augum
1. Hvað er þér minnistæðast frá árinu 
2015? 
Ég fagnaði nýju ári með fjölskyldunni á 
Flórída í 30 stiga hita og sól Þar sem við 
vorum saman yfir jól og áramót. Yngsti 
sonurinn útskrifaðist frá fjölbrautara-
skólal suðurnesja síðastliðið vor og 
stóð sig með prýði. Heldur fækkaði í 
húsinu okkar þegar einkadóttirin flutti 
í eigið húsnæði eftir að hafa búið hjá 
okkurásamt unnusta og barni. Sumarið 
var gott og ferðaðist ég mikið innan-
lands. Vinnan í bæjarstjórninni var 
gefandi og skemmtileg enda Sjálfstæð-
isflokkurinn í sterkum meirihluta þar 
sem við náðu inn þremur mönnum. Í 
Nóvember fórum við hjónin í frábæra 
aðventuferð til Kaupmannahafnar og 
í Desember fórum við með börnum 
og tengdabörnum á mjög skemmti-
lega jólatónleika Baggalúts. Svo má 

ekki gleyma að forgjöfin í golfinu er 
á niðurleið.

2. Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Ég lít árið björtum augum þar sem það 
býður upp á marga góða og skemmti-
lega atburði jafnt í einkalífinu sem 
pólitíkinni. Elsti sonurinn flytur í sína 
fyrstu íbúð í byrjun febrúar og síðar í 
þeim mánuði mun einkadóttirin út-
skrifast sem stærðfræðikennari frá Há-
skóla Íslands. Í mars förum við hjónin 
með góðum hópi í golferð til Spánar og 
hlökkum við mikið til þeirrar ferðar. 
Vonandi verður sumarið gott bæði veð-
urfars- og golflega séð og árið 2016 
lýkur á fjölskylduferð til Florida þar 
sem við ætlum að vera saman yfir jól 
og áramót. Bjart er yfir bæjarmálunum 
í upphafi þessa árs og mikið jákvætt 
að gerast varðandi uppbyggingu og 

reksturinn er hagstæður. Heilt yfir 
virðist því árið 2016 bjóða upp á góða 
daga sem ég mun njóta með fjölskyldu 
og vinum . 

Hvað er þér minnistæðast frá árinu 2015? 
Hvernig leggst árið 2016 í þig? 
Reykjanes leitaði til nokkurra Suðurnesjamanna  
og bað þá að svara spurningunum.



Gleðilegt nýtt ár
 og þökkum samfylgdina 
á árinu sem er að líða

Sveitarfélagið Garður

Sveitarfélagið Vogar

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.

 

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sandgerðishöfn
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Settu svip sinn á bæinn
Ferskir vindar eru nú haldnir 

í fjórða sinn í Garðinum. 
Fjöldi listamanna hefur verið 

um allan bæ að sinna sínum lista-
verkum. Þau eru eins fjölbreytileg og 
listafólkið sjálft. ferskir vindar hafa 
vakið athygli víð bæði innanlands 
og utan. Um síðustu helgi fór fram 
formleg opnun á sýningunni. Ferskir 
vindar verða með sýningar til 17. jan-
úar, en sum listaverkin verða áfram 
í Garðinum. 

Auglýsingasíminn er  
578 1190

Ásmundur þingmaður tók þátt í sýningunni.

Magnús bæjarstjóri og Dorrit forsetafrú.Hún er verndari Ferskra vinda.

Illugi menntamálaráðherra og Einar jón forseti bæjarstjórnar.

Franski sendiherrann Philippe O,Quin 
flutti ávarp.

Sendiherra japans Mitsuko Shino 
flutti ávarp.
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Lokað á laugardögum í sumar

Við hönnum og teiknum fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

þitt er Valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

kr
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V

fjölbreytt úrVal af hurðum, framhliðum, 
klæðningum og einingum

ELDHÚSINNRÉTTINGAR

styrkur - ending - gæði

HÁGÆÐA DANSKAR

15ÁRA

 StofNAÐ 2000



Framtak-Blossi 
er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta
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Aldrei fleiri háaldraðir karlar
Nú eru fjórtán karlar hundrað ára 

og eldri en þeir voru að með-
altali sjö síðasta aldarfjórðunginn Í 
árslok 2015 eru 38 Íslendingar á lífi 

á aldrinum 100-106 ára, 14 karlar og 
24 konur. Karlarnir hafa aldrei verið 
fleiri. 

Aldrei gert betur
Fjármálaráðherra Bjarni Benedikts-

son segir að aldrei í lýðveldis-
sögunni hafi verið betur gert við aldraða 
og öryrkja en á núverandi fjárlögum

Eldeyjarkórinn starfað í 25 ár
Í ár fagnar Eldey kór eldri borgara 

á Suðurnesjum 25 ára starfsafmæli 
sínu. Starf kórsins er með miklum 

blóma og gert er ráðn fyrir ýmsum 

uppákomum í ár í tilefni þessa merka 
áfanga. 

Í haust ráðgerir svo kórinn að fara í 
utanlandsferð. 

Kórstjóri er Arnór Vilbergsson og 
formaður Eldeyjar er Soffía Ólafsdóttir. 

Myndir eru frá söng kórsins á Nes-
völlum fyrir jólin.

4,85 milljónir farþega 
fóru um Keflavíkur-
flugvöll árið 2015
Árið 2015 fóru 4.855.505 far-

þegar um Keflavíkurflugvöll, 
einni milljón fleiri en árið 

2014. Fjöldinn hefur aldrei verið meiri 
og er um að ræða 25,5% aukningu frá 
fyrra ári. Skiptingin var þannig að 
1.693.858 komu til landsins um flug-
völlinn, 1.696.769 fóru frá landinu og 
1.464.878 millilentu. Júlí var stærsti 
mánuður ársins með 662.750 farþega. 
Samkvæmt farþegaspá Isavia er gert 
ráð fyrir að 6,25 milljón farþegar fari 
um flugvöllinn árið 2016. 

Öflug markaðssetning hef-
ur skilað góðum árangri
Með öflugu markaðsstarfi hefur 
Isavia tekist að fjölga mjög ferðum og 
áfangastöðum erlendra flugfélaga og 
efla þannig samkeppni og auka ferða-
möguleika Íslendinga. Þessi flugfélög 
hafa að mestu leyti komið inn utan há-
annatíma sólarhringsins og því hefur 
nýting flugvallarins aukist mjög með 
markaðsstarfi. Enn er þó mikill van-
nýttur tími utan háannatíma og vinnur 
félagið að því að dreifa enn betur álagi 
innan sólarhringsins. 

16 þúsund fermetrar  
í byggingu
Nú er unnið að mestu stækkunum 
flugstöðvarinnar frá því hún var byggð 
árið 1987 auk þess sem leitað er allra 
leiða til að bæta nýtingu núverandi 
mannvirkja. Um þessar mundir eru 
16 þúsund fermetrar í byggingu, þar 
af komast níu þúsund í gagnið á árinu 
2016 og sjö þúsund til viðbótar árið 
2017. Í þróunaráætlun flugvallarins er 
þá gert ráð fyrir að flugstöðin verði 140 
þúsund fermetrar árið 2032, sem er ríf-
lega tvöföldun á núverandi mannvirki. 

Gæti tekið við 10 millj-
ónum farþega með betri 
dreifingu innan dagsins
Mestu álagstímar sólarhringsins 
eru þeir tímar sem íslensku félögin 
Icelandair og WOW nota til þess að 
tengja Evrópu og Norður-Ameríku, 
en eins og áður sagði eru tímarnir á 

milli þessara álagspunkta vannýttir. 
Með betri nýtingu flugvallarins og 
aukningu á milli aðalálagstíma sólar-
hringsins gæti flugvöllurinn tekið við 
hátt í 10 milljónum farþega á ári hverju 
þegar framkvæmdunum sem nú standa 
yfir er lokið. Það liggja því mikil tæki-
færi fyrir Isavia, flugfélögin og Ísland 
í betri nýtingu núverandi mannvirkja 
á meðan unnið er að stækkunarfram-
kvæmdum. Með betri dreifingu yfir 
daginn væri hægt að nýta flugvöllinn 
mun betur þangað til framkvæmdir 
hafa náð farþegaaukningunni. 

Björn Óli Hauksson forstjóri Isavia: 
„Starfsfólk Isavia á Keflavíkurflugvelli 
hefur staðið sig með eindæmum vel 
í að ráða við þá fordæmalausu far-
þegaaukningu sem orðið hefur á 
Keflavíkurflugvelli undanfarin ár. Árið 
2010, þegar Isavia var stofnað fóru tvær 
milljónir farþega um flugvöllinn en 
síðasta ár fóru tæpar fimm milljónir 
í gegnum sama mannvirkið. Auðvitað 
geta komið upp hikstar þegar miklar 
framkvæmdir standa yfir á sama tíma 
og farþegum fjölgar svona mikið. Við 
urðum vör við það í sumar, en þá var 
það einmitt ósérhlífni og þrotlaus 
vinna starfsfólks sem gerði það að 
verkum að hægt var, á mjög stuttum 
tíma, að gera úrbætur og breytingar 
sem flýttu afgreiðslu um flugstöðina. 
Nú þurfum við, í samvinnu við flug-
félögin, að leita leiða til að nýta nú-
verandi mannvirki betur svo stærsta 
útflutningsgrein þjóðarinnar, ferða-
þjónustan, geti haldið áfram að vaxa 
næstu árin. “ 





HYUNDAI I10 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 69 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.750.000. Rnr.200128.

KIA Ceed new eco-dynamics. Árgerð 
2014, ekinn 36 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.960.000. Rnr.200218.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 2007, 
ekinn 161 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.150.000. Rnr.211675.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2012, ekinn 
56 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.380.000. Rnr.211726.

VW Jetta comfortline. Árgerð 2006, 
ekinn 141 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
1.150.000. Rnr.211735.

HYUNDAI I40 style. Árgerð 2012, 
ekinn 79 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.490.000. Rnr.760947.

TOYOTA Avensis wagon sol. Árgerð 
2006, ekinn 197 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.180.000. Rnr.200100.

FORD Kuga titanium. Árgerð 2012, 
ekinn 100 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.190.000. Rnr.200216.

TOYOTA Corolla. Árgerð 2007, 
ekinn 153 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.190.000. Rnr.211674.

RENAULT Captur dynamic. Árgerð 
2014, ekinn 33 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.090.000. Rnr.211724.

RENAULT Megane 1,9 dci berline. Ár-
gerð 2009, ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.190.000. Rnr.211734.

SUBARU Legacy station. Árgerð 2010, 
ekinn 147 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 2.590.000. Rnr.211741.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 27 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.980.000. Rnr.200068.

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2008, ekinn 130 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 1.790.000. Rnr.200181.

MERCEDES BENZ M ml350. Árgerð 
2005, ekinn 65 Þ.MÍLUR, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 1.490.000. Rnr.211671.

RENAULT Megane scenic iii. Árgerð 
2014, ekinn 60 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.190.000. Rnr.211721.

SUZUKI Grand vitara premium+ (cru-
ise, a/c, álfelgur). Árgerð 2013, ekinn 
55 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.380.000. Rnr.211730.

RENAULT Clio sport tourer. Árgerð 
2011, ekinn 88 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
1.590.000. Rnr.211740.

TOYOTA Auris sol. Árgerð 2011, ekinn 
22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.650.000. Rnr.200067.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 43 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
4.790.000. Rnr.200180.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 87 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.211622.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
3.990.000. Rnr.211720.

KIA Ceed new eco-dynamics. Árgerð 
2014, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.211729.

RENAULT Clio expression  sport. Ár-
gerð 2015, ekinn 34 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 2.890.000. Rnr.211739.

RENAULT Clio sport tourer. Árgerð 
2015, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 2.750.000. Rnr.200040.

RENAULT Clio dynamic. Árgerð 2015, 
ekinn 10 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.980.000. Rnr.200170.

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

RENAULT Clio dynamic. Árgerð 2014, 
ekinn 16 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.540.000. Rnr.211701.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2011, ekinn 
93 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
3.150.000. Rnr.211727.

HONDA Cr-v. Árgerð 2013, ekinn 
27 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
5.180.000. Rnr.211738.
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