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ÚTSALA

Skútuvogi 6 - Sími 568 6755
Revestimiento
Ace Negro 33,3x100 cm
Ace Blanco 33,3x100 cm
Pavimento
Crystal Floor White 33,3x33,3 cm
Crystal Floor Dark 33,3x33,3 cm

Verðdæmi: Harðparket eikarplanki 8mm kr. 1990.- m2 

 Tarkett viðarparket eik  3 stafa kr. 3990.- m2

 Teppi og dúkar 25-70% afsláttur
 WC innb. kassi/skál/seta kr. 39.700

Þúsundir fermetra af flísum með 
20%-70% afslætti

MUNIÐ EFTIR 
BOLLUDEGINUM

Sigurjónsbakarí - Hólmgarði 2 - 230 - Reykjanesbæ

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

28. janúar 2016
2. tölublað 5. árgangur
28. janúar 2016
2. tölublað 6. árgangur

Þjóðaratkvæðagreiðslu um vínið
Hvernig væri að þingmenn hættu sínu endalausa þrasi um 
hvort leyfa eigi vín í matvöruverslunm eða óbreyttar ríkis-

reknar áfnegisverslanir og vísuðu málinu í Þjóðaratkvæða-
greisðlu. Nánar í leiðara bls.2. 
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VILTU SEGJA SKOÐUN ÞÍNA? 

Enn einu sinni er til umræðu á Alþingi hvort afnema eigi einkarétt 
ÁTVR á smásölu áfengis.Enn einu sinni er rætt um hvort heimila eigi 
matvöruverslunum að bjóða upp á vín í sínum hillum. Rætt er um að 

það sé sjálfsagður hlutur að fólk eigi möguleika á að kaupa sér bjór,léttvín eða 
jafnvel sterk vín um leið og almennar matvörur eru verslaðar.
Sjónarmið margra er að ríkið eigi ekki að standa í smásöluverslun. Það sé 
mun betur farið að einstaklingar sjái um þennan þátt eins og aðrar vörur sem 
eru á markaðnum.
Aðrir telja að aukið aðgengi að víni muni leiða til aukinnar neyslu,sem sé 
hættulegt heilsufari þjóðarinnar.
Auðvitaðö er hægt að finna sterk rök með og á móti hvort það sé skynsmlegt 
eða ekki að leyfa sölu áfengis í matvöruverslunum.
Það eru ávallt til aðilar í þjóðfélaginu,sem óttast að leyfa aukið frelsi.Á sínum 
tíma var bannað að selja bjór á Íslandi. Þegar umræðan hófst töldu sumir 
hverjir að með því myndi þjóðin leggjast í alls herjar fyllirí. Bjór myndi fljóta 
á vinnustöðum og unglingadrykkja myndi aukast mjög.
Staðreyndin er allt önnur. Eflaust hefur áfengismagn aukist í prósentum,en 
flestir eru sammála að það sé jákvætt að dregið hafi úr notkun sterkra vína. 
Það er einnig staðreynd að verulega hefur dregið úr áfengisnotkun unglinga.
Hvort sem leyft verður að selja vín í matvöruverslunum eða ekki er nauðsynlegt 
að halda uppi mjög öflugu forvarnarstarfi.

Treystum þjóðinni
Það er með ólíkindum hvernig þingmenn nú og áður hafa rætt þetta mál 
tugum klukkustuna en aldrei hefur málið mátt koma til afgreiðslu á Alþingi. 
Allar líkur eru á því að sama sagna verði nú. Það þýðir að næsta haust verður 
málið aftur á byrjunarreit og þingmenn eyða tugum klukkustunda í umræður 
án nokkurrar niðurstöðu. Hvers vegna má vilji þingmanna ekki koma í ljós?
Annaðhvort er meirihluti með málinu eða ekki.
En tillagan um að leyfa áfengi í matvöruverlunum er gott dæmi um mál sem 
vísa á til þjóðarinnar.Flestir þingmenn segjast vera því mjög hlynntir að efna 
til þjóðaratkvæðagreisðlu um átakamál. Kjósendur á Íslandi eru örugglega 
með mjög fastmótaða skoðun á því hvort segja beri já við tillögunni eða nei.
Reykjanes skorar á þingmenn að vísa áfnegisfrumvarpinu til þjóðarinnar. Þá 
kemur það skýrt fram hver vilji þjóðarinnar er. Viljum við óbreytt kerfi með 
sérstökum áfengisverslunum í rekstri ríkisins eða viljum við að matvöruversl-
anir fái að selja vín í sínum búðum.Við eigum að treysta þjóðinni til að taka 
þessa ákvörðun. Þingmenn hafa þá betri tíma til að ræða og afgreiða önnur mál.

Sigurður Jónsson, ritstjóri

Leiðari

Vilt þú vín í  
matvöruverslanir?

Reykjanes kemur næst út  
fimmtudaginn 11. febrúar NÆSTA BLAÐ

Neyðarástand gæti 
skapast vegna skorts 
á hjúkrunarrýmum 
fyrir aldraða
Heilbrigðisráðherra lofaði í 

mars síðastliðnum að gerð 
yrði áætlun um byggingu 

hjúkrunarheimila og loksins núna 
liggur fyrir framkvæmdaáætlun til 
þriggja ára. Jákvæðar fréttir berast 
núna fyrst um að áætlað sé að hefja 
byggingu þriggja heimila á Suðurlandi 
og höfuðborgarsvæðinu og ljúka þeim 
á þremur árum. Er það vel en skammt 
dugar það ef ekkert verði meira gert 
á næstu árum og gæti neyðarástand 
skapast vegna vöntunar á hjúkrunar-
rýmum. 

Í samantekt yfir biðtíma sjúklinga 
sem heilbrigðisráðuneytið tók saman 
árið 2014 var staðan þannig að 276 
sjúka eldri borgara skorti að meðaltali 
vistun á hjúkrunarheimili á landinu 
öllu og meðal biðtíminn var 82 dagar. 
Samkvæmt þessum tölum ráðuneyt-
isins er ástandið verst á Suðurnesjum 
en lengstur biðtími eftir vistun á hjúkr-
unarheimilum er á Suðurnesjum eða 
138 dagar. 

Grafalvarlegt ástand sem á eftir að 
versna ef ekkert er að gert, þar sem 
áætlanir gera ráð fyrir mikilli fjölgun 
einstaklinga sem þurfa hjúkrunarþjón-
ustu á hjúkrunarheimilum vegna veik-
inda og að þeir verði um eitt þúsund á 
árið 2020. Landssamband eldri borgara 
hefur ítrekað ályktað að bregðast verði 
við nú þegar ef ekki á illa að fara. 

Framkvæmdasjóður eldri borgara á 
samkvæmt lögum að leggja fram fé til 
byggingar hjúkrunarheimila. Lands-
samband eldri borgara hefur mótmælt 
því harðlega að fjármagn sjóðsins sé 
notað til þess að greiða rekstur hjúkr-
unarheimila, aðalmarkmið sjóðsins 
eigi að vera að stuðla að fjölgun hjúkr-
unarheimila. Samfélagið allt verður að 
bregðast við vandanum nú þegar með 
gerð áætlunar til lengri tíma en þriggja 
ára um fjölgun hjúkrunarrýma til að 
mæta áætlaðri þörf á næstu árum sér-
staklega á Suðurnesjum þar sem biðtmi 
er lengstur eftir hjúkrunarrýmum. 

Eyjólfur Eysteinsson formaðar 
Öldungaráðs Suðurnesja 

Hvatningar-
verðlaun 
Voga 2015
Í ár voru í fyrsta sinn veitt hvatn-

ingarverðlaun til ungmenna í 
Vogunum á aldrinum 12-16 ára. 

Þau eru hugsuð sem klapp á bakið 
fyrir þrotlausar æfingar og góða 
ástundun í sinni íþróttagrein. 
Þau sem fengu verðlaunin í ár eru: 
Arnór Einar Georgsson - 
Knattspyrna 

Helga Sif Árnadóttir - Knattspyrna

Rakel Berg Þráinsdóttir  
- Knattspyrna 

Stefán Svanberg - Knattspyrna 

Róbert Andri Drzymkowski  
- Knattspyrna 

Jón Gestur Ben Birgisson  
- Knattspyrna 

Daniel Örn sveinsson  
- Knattspyrna 

Adam Árni Róbertsson  
- Knattspyrna 

Gunnlaugaur Atli Kristinsson  
- Knattspyrna 

Emil Þór Guðlaugsson  
- Knattspyrna 

Eva Lilja Bjarnadóttir  
- Samkvæmisdansar 

(Heimasíða Voga)

Óhagstætt
Í desember s.l. var voru vöruskipti 

landsins óhagstæð um 9,4 milljarða. 
Við erum sem sagt að flytja inn mun 
meira af vörum heldur en við seljum 
frá landinu. 

Vilja ekki 
Valhöll
Bæjaryfirvöld í Garði hafa fjallað 

um eftirfarandi erindi. 
Eigandi Skagabrautar 86 óskar eftir 

að fá að byggja burstabæ og koma upp 
veitingaaðstöðu 

(Valhöll á Hólavöllum). 
Skipulags- og byggingarnefnd 

hafnar erindinu enda samræmist um-
sóknin ekki gildandi aðalskipulagi og 
skilmálum þess.

Vart til hnífs 
og skeiðar
Stéttarfélagið Framsýn mótmælir 

harðlega þeirri stefnu Kjararáðs að 
„skara sífellt eld að köku þeirra sem 
mest hafa á meðan hópar fólks hér á 
landi eiga vart til hnífs eða skeiðar sem 
að mati félagsins meitlar endanlega 
óréttlætið í stein er varðar kjör fólks 
á íslenskum vinnumarkaði

Lesendabréf: 

Tiltekt í Landsbank-
anum í Reykjanesbæ
Eins og á hverju almennilegu heimili  
er þörf á að taka til öðru hvoru.

Landsbankinn í Reykjanesbæ er þar 
ekkert undanskilinn, eins og sýndi 

sig um daginn þegar gerður var starfs-
lokasamningur við Gumma í „góðu“ 
samkomulagi, því að öðrum kosti fengi 
hann sent uppsagnarbréf. Ástæða starfs-
lokanna var sögð, tiltekt í bankanum. 

Auðvitað er hverjum atvinnurekanda 
í sjálfsvald sett hvenær hann hættir að 
kaupa þjónustu starfsmanns, en hér 
greinir okkur á um samfélagslega ábyrgð 
bankans. 

En forsaga málsins er að Gummi lenti 
í slysi fyrir nokkrum mánuðum, þegar 
bíll keyrði með ótrúlegum hætti á hann 
inní forstofu við heimili þar sem móðir 
hans býr. Gummi slasaðist m.a. illa á 
hendi og var frá vinnu vegna slyssins í 
nokkra mánuði. Um fjórum mánuðum 
eftir að Gummi kemur aftur til vinnu í 

bankanum er þessi starfslokasamningur 
borinn á borð. 

Það þekkja allir Gumma sem hefur 
starfað í Sparisjóðnum, og síðar í Lands-
bankanum, í samtals 3 áratugi. 

Gummi er 50 ára, fötlun hans er að 
hann er spastískur og metinn 75% ör-
yrki, hann er giftur og hefur fyrir tveimur 
börnum að sjá. 

Vonandi tekst honum að finna starf 
sem hentar hans starfsgetu, því óþarfi er 
að kasta á glæ langri starfsreynslu hans 
með vinalega viðmótinu sem svo margir 
þekkja. 

Og nú geta viðskiptavinir bankans 
gengið inn í hann þess fullvissir að 
þeir munu ekki mæta neinu „rusli“ í 
innviðum bankans, því það er jú nýbúið 
að taka til!

Óskar Húnfjörð

Grindavík: 

Menningarvikan verður  
12. -20. mars - Viðburðir óskast
Athygli er vakin á því að frístunda- 

og menningarnefnd hefur sam-
þykkt að hin árlega Menningarvika 
verði að þessu sinni haldin 12 - 20. 
mars nk. Þetta verður í áttunda sinn 
sem Menningarvikan verður haldin 
og að þessu sinni verður lögð áhersla 
á handverk í sem víðasta skilningi þess 
orðs en auðvitað verður fjölbreytt dag-
skrá að vanda eins og tónleikar, ýmis 
konar sýningar, viðburðir og margt 
fleira. Undirbúningur er hafinn af 
fullum krafti. 

Grindvíkingar, fyrirtæki, stofnanir, 

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

Til þess að komast í auglýsta dag-
skrá Menningarvikunnar þarf að 
senda upplýsingar um viðburðinn á 
thorsteinng@grindavik.is, í síðasta lagi 
20. febrúar nk. 

Allar nánari upplýsingar veitir 
Þorsteinn Gunnarsson sviðsstjóri frí-
stunda- og menningarsviðs á netfangið 
thorsteinng@grindavik.is eða í síma 
420 1100. (Heimasíða Grindavíkur)

Kaupa Spark
Bæjarráð Grindavíkur samþykkti nú 

í byrjun árs kaup á Chevrolet Spark, 
PFR81, að fjárhæð 1.000.000 kr. og felur 
sviðsstjóra fjármála- og stjórnsýslusviðs 
að undirrita kaupsamning og afsal. 



Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel (opnanleg með geymslu), kollar, 
heilsukoddar, rúmgaflar og margt fleira.

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

VIÐ ERUM Í
HLÍÐASMÁRA 1

Rúm og dýnur 
í miklu úrvali

RÝMINGARSALA
 70% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

VERSLUNIN FLYTUR – ALLT Á AÐ SELJAST

ÖLL SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM 

Á NÝJUM STAÐ.  
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Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

Sunnudaginn 31. janúar kl 13.00   og 15:00 Uppselt
Sunnudaginn   7. febrúar kl 13.00  og 15:00 Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 15.00  Aukasýning
Sunnudaginn   21. febrúar kl 13.00
Sunnudaginn   21. febrúar kl 15.00 Aukasýning

Miðapantanir   sími 565 5900    midi.is

Sýnd í Hafnarborg

“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
 vandaða barna- og fjölskyldusýningu
          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Biðin lengst á 
Suðurnesjum
Eins og fram hefur komið er ekki 

á áætlun heilbrigðisráðherra að á 
næstu árum verði hjúkrunarrýmum 
fjölgað á Suðurnesjum. Ráðherra setur í 
forgang höfuðborgarsvæðið og Árborg. 

Það hefur komið fram að á 
Suðurnesjum er biðin lengst eða að 
meðaltali 138 dagar. Á höfuðborgar-
svæðinu er biðtíminn stystur eða að 
meðaltali 74 dagar. Á Suðurlandi er 
biðtíminn að meðaltali 87 dagar. 

Landsleikurinn 
Allir lesa
Landsleikurinn Allir lesa fór 

aftur af stað á bóndadaginn, 
22. janúar, og stendur yfir í um 

mánuð. Fyrsti leikurinn sló í gegn 
en lesnir klukkutímar voru vel yfir 
70.000. Þegar lestur var skoðaður eftir 
búsetu sátu Vestmannaeyingar í efsta 
sæti en Reykjanesbær stóð sig vel og 
hafnaði í 17. sæti af 74. Þá komust tvö 
lið úr Reykjanesbæ í vinningsliðin. 
Konur reyndust lesa töluvert meira 
en karlar en fróðlegt verður að sjá 
hvernig lesturinn dreifist í ár. 

Liðakeppnin skiptist í þrjá flokka: 
vinnustaðaflokk, skólaflokk og op-
inn flokk. Landsleikurinn er til-

valin leið til að hrista fólk saman 
og skemmta sér við lestur um leið 
og keppt er til sigurs. Hægt er að 
mynda lið með hverjum sem er, til 
dæmis vinnustaðnum, fjölskyldunni, 
leshringnum, saumaklúbbnum eða 
vinahópnum. Þátttakendur mynda lið 
og skrá lestur á vefinn allirlesa.is. Þau 
lið sem verja samanlagt mestum tíma 
í lestur standa uppi sem sigurvegarar. 
Í lokin eru sigurlið heiðruð með 
viðurkenningum og verðlaunum. 

Skráning liða hófst á www. allir-
lesa.is þann 15. janúar og landsleik-
urinn er í gangi frá 22. janúar til 21. 
febrúar. 

Afmælisfagnaður 
hjá Ásmundi
Ásmundur Friðriksson þingmaður fagnaði fyrir viku 60 ára afmæli sínu. 
Afmælishátíðn fór fram í Eldborgarsalnum í Svartsengi. Mikið fjölmenni 
var mætt í afmælið. Mörg skemmtiatriði voru flutt ásamt nokkrum ræðum. 
Glæsilegar veitingar voru á boðstólum. Hér koma nokkrar myndir frá 
afmælinu. 

Kyrrstöðu-
tímabil
Á fundi Reykjaneshafnar 15. janúar 

s.l. var farið yfir stöðu viðræðna 
við kröfuhafa Reykjaneshafnar. Stjórnin 
samþykkir fyrirliggjandi Viðauka III við 
kyrrstöðusamninginn frá því í október, 
en í viðaukanum felst að kyrrstöðu-
tímabilið verður til 15. febrúar n.k. 

Meðalupphæð 
24,5 milljónir
Á tímabilinu 8. janúar til 14. jan-

úar 2016 voru þinglýstir kaup-
samningar á Suðurnesjum 13 talsins. 
Heildarverð var 319 milljónir króna. 
Meðalupphæð á samningi var 24,5 
milljónir króna.

Menntamálaráðherra mætir á 
fund eldri Sjálfstæðismanna
Við minnum á að fundur Félags eldri 

sjálfstæðismenn á Suðurnesjum 
FES verður haldinn á Veitingahúsinu 
Kaffi Duus, Duusgötu 10 í Reykjanesbæ, 
þriðjudaginn 9. febrúar 2016 kl. 12:00.

Húsið verður opnað kl. 11:45. Boðið 
verður upp á súpu og kaffi gegn vægu 
gjaldi, 1.000 krónur.

Gestur fundarins: Illugi Gunnarsson 
mennta- og menningarmálaráðherra.  

Stjórn FES hvetur fólk til að mæta.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 8-12

Vindakór 10-12Lundur 17-23

Langalína 28-32

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
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Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT NÝTT

NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Afhending við kaupsamning



Gæðafiskur úr EyjumGæðafiskur úr Eyjum

Pöntunarsími
616 1299616 1299

Skoðaðu úrvalið og pantaðu á www.boddabiti.iswww.boddabiti.is

Getum útvegað fisk fyrir hótel og mötuneyti

ýsa - reykt ýsa - ýsuhakk - þorskur - saltfiskhnakkar - gellur - skötuselur - humar - harðfiskur - og fleira
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Sólrisuhátíð 
í Sandgerði
Eldri borgarar á Suðurnesjum mættu vel á Sólrisuhátíð í Sandgerði sem 
Kvenfélagskonur héldu sunnudaginn 17. janúar s.l. Hér koma nokkrar 
myndir. 

Styrmir Þór lék á píanó.

Elísabet og Halldór skólastjóri Tónlistarskólans léku á 
trommur.

Suðurnesjamenn léku undir dansi.

Kvenfélagskonur í Sandgerði sáu um glæsilegar veitingar.

Systurnar Díana og Viktoría Magnúsdætur léku á þverflautu.



Viðurkennd gæðateppi, slitsterk, ofnæmisprófuð 

og samþykkt af Mannvirkjastofnun.

Óhreinindavörn sem lengir líftíma teppanna 

og léttir þrif.

Stigahúsateppi

Mælum og gerum tilboð
án skuldbindinga og kostnaðar

Sérverslun með teppi og parket

Mikið úrval!

Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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TOYOTA Avensis s/d terra. Árgerð 
1998, ekinn 341 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 290.000. Rnr.211697.

FORD Focus trend station. Árgerð 
2005, ekinn 167 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 690.000. Rnr.211771.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 53 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
1.720.000. Rnr.200279.

HYUNDAI I30 classic ii . Árgerð 
2014, ekinn 74 Þ.KM, bensín, 6 
gírar. Verð 1.890.000. Rnr.211573.

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

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

RENAULT Megane scenic iii. Árgerð 
2013, ekinn -1 Þ.KM, dísel, sjálfskip-
tur. Verð 3.090.000. Rnr.211763.

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

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2013, 
ekinn 82 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.590.000. Rnr.200224.

DACIA Duster. Árgerð 2015, 
ekinn 34 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.490.000. Rnr.200207.

PEUGEOT 406. Árgerð 2004, ekinn 
228 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
350.000. Rnr.200082.

SUBARU Legacy outback 3.0. 
Árgerð 2004, ekinn 194 Þ.KM, 
bensín, sjálfskiptur. Verð 1.190.000. 
Rnr.200157.

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

NISSAN Qashqai. Árgerð 2007, ek-
inn 148 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. 
Verð 1.600.000. Tilboð

TOYOTA Prius hybrid. Árgerð 2008, 
ekinn 114 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.980.000. Rnr.200255.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2014, 
ekinn 104 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
2.490.000. Rnr.200183.

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

TOYOTA Auris sol hybrid. Árgerð 
2015, ekinn 12 Þ.KM, bensín, sjálf-
skiptur. Verð 3.790.000. Rnr.211761.

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2012, 
ekinn 71 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.590.000. Rnr.211758.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, 
ekinn 71 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
3.780.000. Rnr.200151.

CHEVROLET Lacetti sedan. Árgerð 
2005, ekinn 230 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 450.000. Rnr.211732.

HYUNDAI Santa fe 4x4 lux. Árgerð 
2005, ekinn 171 Þ.KM, dísel, sjálf-
skiptur. Verð 1.390.000. Rnr.211696.

SSANGYONG Kyron. Árgerð 2008, 
ekinn 159 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 1.990.000. Rnr.200123.

RENAULT Kangoo express. Árgerð 
2012, ekinn 106 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.200239.

TOYOTA Auris. Árgerð 2008, ekinn 
130 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.890.000. Rnr.200260.

DACIA Logan station dísel. Árgerð 
2014, ekinn 6 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.480.000. Rnr.211779.

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

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

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 
2015, ekinn 32 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 5.250.000. 
Rnr.200162.

ISUZU D-max lux. Árgerð 2015, 
ekinn 22 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 6.950.000. Rnr.211676.

RENAULT Kangoo express. Árgerð 
2004, ekinn 181 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.211742.

HYUNDAI I30. Árgerð 2008, ekinn 
114 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur. Verð 
1.390.000. Rnr.200144.

SKODA Octavia ambiente combi. 
Árgerð 2011, ekinn 92 Þ.KM, dísel, 5 
gírar. Verð 2.690.000. Rnr.200248.

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

NISSAN Murano 3.5. Árgerð 2006, 
ekinn 133 Þ.KM, bensín, sjálfskip-
tur. Verð 1.890.000. Rnr.200259.

RENAULT Megane sport tourer. 
Árgerð 2012, ekinn 58 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.280.000. 
Rnr.211759.

RENAULT Clio. Árgerð 2015, ekinn 
36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. Verð 
2.890.000. Rnr.200278.

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

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

SUBARU Forester lux ii plus. Árgerð 
2014, ekinn 73 Þ.KM, bensín, 
sjálfskiptur. Verð 4.880.000. 
Rnr.200256.

TOYOTA Corolla l/b terra. Árgerð 
2000, ekinn 228 Þ.KM, bensín, 5 
gírar. Verð 490.000. Rnr.211773.

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

NISSAN Nv200. Árgerð 2014, 
ekinn 33 Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 
2.890.000. Rnr.200269.

HYUNDAI I10 gl. Árgerð 2012, 
ekinn 63 Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 
990.000. Tilboð

HYUNDAI I30 comfort. Árgerð 
2011, ekinn 73 Þ.KM, dísel, sjálfskip-
tur. Verð 1.890.000. Rnr.211512.

RENAULT Megane 1,9 dci berline. 
Árgerð 2009, ekinn 85 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 2.190.000. 
Rnr.211734.

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

HYUNDAI I40 style. Árgerð 2012, 
ekinn 79 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 3.290.000. Tilboð

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 
2014, ekinn 70 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur. Verð 4.790.000. 
Rnr.200180.

TOYOTA Land cruiser 150 gx dísel. 
Árgerð 2012, ekinn 109 Þ.KM, 
dísel, sjálfskiptur. Verð 5.790.000. 
Rnr.690625.

Lægri söLuLaun
Hringdu í síma 420 0400

Opið alla virka daga frá 10:00 til 18:00 og á laugardögum frá 10:00 til 14:00

Tilboð

Tilboð
Tilboð
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Endur-
skinsmerki 
vantar
Reykjanes hefur fengið 

ábendingu á að endurskins-
merki eru lítið notuð. Það skapar 
verulega hættu í myrkrinu hjá 
okkur þegar krakkar, unglingar og 
fullorðið fólk er á göngu. Þetta er 
sérstaklega slæmt þegar gangstéttar 
eru ísilagðar og ganga verður á göt-
unni. Góð endurskinsmerki geta 
hæglega komið í veg fyrir slys. Það 
væri gott átak hjá tryggingafélig-
unum að senda sínum viðskipta-
vinum endurskinsmerki fyrir fjöl-
skylduna. 

Geo Hotel, 8. besta hótel landsins
Geo Hotel hér í Grinda-

vík hefur heldur betur 
fengið góðar viðtökur meðal 
ferðamanna frá opnun síð-
astliðið sumar. Vefsíðan 
túristi.is tók á dögunum 
saman lista yfir þau 10 hótel á 
Íslandi sem hafa fengið bestu 
umsagnir gesta á vefsíðunni 
TripAdvisor og er Geo Hotel 
þar í 8. sæti. Ansi góður ár-
angur hjá þessu unga hóteli 
og greinilega góður andi í 
okkar gamla félagsheimli, 
Festi. 

(Heimasíða Grindavíkur)

Nýir gluggar í Sjólyst
- tilbúnir og bíða ísetningar. 

Það var ánægjulegt nú í árs-
byrjun að geta þakkað Sigurði 
Guðjónssyni, húsasmíðameist-

ara fyrir smíði nýrra glugga í Sjólyst. 
Hann tók að sér smíði glugganna á 
vordögum á síðasta ári og lauk verk-
inu fyrir hátíðar. Hann vann verkið 
í sjálfboðavinnu, fyrir það verður 
seint nægjanlega þakkað. Gluggana 
teiknaði Magnús Skúlason, arkitekt 
hjá Húsafriðunarsjóði en hann hefur 
tekið að sér hönnun og umsjón með 
breytingum og endurbótum á Sjólyst. 

Í síðustu viku hittu nokkrir 
Hollvinir Sigurð og frú í Sjólyst og 
þökkuðu honum formlega fyrir hans 
góða starf. Þetta var einstaklega 
ánægjuleg stund og boðið upp á kaffi, 
bakkelsi og mikið spjallað. Sigurður 
er hógvær maður og vildi ekki gera 
mikið úr verki sínu, það er í anda Unu 

sem ekki vildi gera mikið úr sínum 
góðu verkum fyrir samferðafólk sitt. 
En þakka ber þeim sem þakkir eiga 
skyldar. 

Aðalfundur Hollvina Unu í Sjólyst 
var haldinn sunnudaginn 13. desem-
ber sl. Auk aðalfundarstarfa kynnti 
Magnús Skúlason drög að skýrslu 
sem hann vinnur að um endurbætur 
hússins. Nú fjórum árum eftir að 
Hollvinafélag Unu var stofnað er ár-
angur af starfi Hollvina æ betur að 
koma í ljós. Erum við afar þakklát 
öllum þeim sem hafa lagt hönd á 
plóginn. Nú bíðum við eftir því að 
framkvæmdir við ísetningu glugga 
og klæðningu hússins hefjist. 

Á þessu nýbyrjaða ári munu verk-
efni stjórnar snúast mikið um öflun 
styrkja til verkefnisins. Húsafriðunar-
sjóður, Uppbyggingarsjóður 

Suðurnesja og Sveitarfélagið Garður 
hafa reynst verkefninu vel en leita þarf 
fanga víðar. Annað slagið berast okkur 
frjáls framlög og áheit. Það virðist gefa 
góða raun að heita á Sjólyst, annað 
slagið koma umslög með áheitum. 
Margt smátt gerir eitt stórt. 

Ef einhverjir vilja leggja þessu eins-
taka verkefni lið þá er bankareikn-
ingur Hollvina Unu Guðmundsdóttur 
í Sjólyst eftirfarandi: 0142-05-71020, 
kennitala er 590712-0190. Einnig geta 
allir áhugasamir orðið Hollvinir og 
lagt góðu verkefni lið. Félagsgjaldið 
er 2500 kr. á ári. 

Full af bjartsýni hefjum við fram-
kvæmdir þegar þar að kemur. Von 
okkar og trú er að allt gangi upp, 
hálfnað er verk þá hafið er. 

Erna M. Sveinbjarnardóttir,  
formaður stjórnar

Menningarkort 
í Reykjanesbæ
Menningarfulltrúi kynnti á fundi 

menningarráðs menningarkort 
sem gilda munu inn í Duus Safnahús 
og Rokksafn Íslands ásamt því að 
veita afslátt í safnbúðum og á ýmsum 
menningartengdum viðburðum sem 
síðar verða kynntir. Gert er ráð fyrir 
að kortið kosti kr. 3.500 og mun það 
gilda í ár. Nánar auglýst síðar hvernig 
íbúar geti nálgast kortin. Almennur 
aðgangseyrir er kr. 1.500 í hvort safn 
fyrir sig. 

Þorrablót
Félag eldri borgara á Suðurnesjum 

heldur Þorrablót á Nesvöllum 
föstudaginn 5. febrúar n.k. 

Borðhald hefst kl 19:00

Hvenær lýkur fundi?
Snjókallinn skoðar gjarnan 

fundargerðir bæjarráðs sveitar-
félaganna. Í mörgum tilfellum 

getur verið ansi erfitt fyrir þá sem ekki 
sitja fundina að botna upp né niður í 
um hvað er verið að fjalla. Maður gæti 
haldið að markmiðið væri að bóka sem 
allra minnst svo enginn ætti möguleika 
á að vitra nokkurn skapaðan hlut. Auð-
vitað er ekki hægt að ætlast til að um 
nákvæmar frásagnir sé að ræða en fyrr 
má nú vera. 

Dæmi: Tvö dæmi frá Reykjanesbæ
1. Starfsmannamál 
 Bæjarstjóri gerði grein fyrir málinu. 
2. Beiðni um millifærslur 
 Bæjarráð samþykkir millifærslur skv 

. greinargerð með fjárhagsáætlun 
2015. 
Lesandi getur á engan hátt vitað um 

hvað er verið að fjalla. 
Athyglisvert er að Reykjanesbær 

bókar ekki hvenær fundi lýkur en 
það gera hin fjögur sveitarfélögin. 

Eru fundir bæjarráðs Reykjanesbæjar 
svona langir eða eru þeir svona stuttir? 
Hvers vegna er ekki bókað hvenær 
fundi lýkur?

Snjó kall inn skrif ar: 

Frístunda-
kort í 
Vogum
Á heimasíður Sveitarfélagsins 

Voga er sagt frá að frestur til að 
sækja um frístundastyrk fyrir vorönn 
2016 er til 1. febrúar nk. 

Greitt verður 15. febrúar 2016. 
Skilyrði fyrir veitingu styrkja sam-

kvæmt Frístundakortinu
• Að iðkandi/styrkþegi eigi lögheim-

ili í Sveitarfélaginu Vogum. 
• Að styrkþegi sé á aldrinum 16 ára 

og yngri miðað við fæðingarár. 
(fæð. ár 2000 eða yngra)

• Að um skipulagt starf/kennslu/
þjálfun sé að ræða í a.m.k. 10 vikur 
á önn, innan sem utan sv. félagsins. 

• Styrkur getur aldrei orðið hærri en 
þátttöku- eða æfingagjald viðkom-
andi íþrótta- eða tómstundagreinar.

Styrkurinn er allt að 10.500 kr. á ári.

Hraðferð um Voga
Í nýlegum pistli Ásgeirs Eiríkssonar, 
bæjarstjóra í Vogum má m.a. lesa: 

„Hér í sveitarfélaginu eru starfandi 
fjölmörg frjáls félagasamtök, sem 
sinna margvíslegu hlutverki af 

ýmsu tagi. 
Það er hverju samfélagi mikilvægt 

að starfsemi frjálsra félagasamtaka sé 
öflug, og að íbúar geti fundið áhuga-
málum sínum farveg með þátttöku í 
starfi þeirra. 

Sveitarfélagið leggur jafnan áherslu 
á að eiga gott og sanngjarnt samstarf 
við öll félagasamtök sem starfa í 
sveitarfélaginu, starfsemi þeirra og 
samfélagsins til heilla. 

Á vettvangi sveitarfélagsins eru 
margvísleg verkefni sem ráðist verður 
í árið 2016. 

Fjárhagsáætlun ársins gerir ráð 
fyrir ýmsum framkvæmdum, bæði 
við endurnýjun og viðhald gatna og 
stíga, auk gatnagerðar á iðnaðarsvæði

Fyrir liggur að móta starf jafn-
réttisstefnu sveitarfélagsins, enda 
það skylda samkvæmt lögum. Þá þarf 
einnig að vinna umferðaröryggisá-
ætlun fyrir sveitarfélagið, nokkuð sem 
hefur verið á verkefnalistanum um 
langa hríð. 

Nú standa sem hæst yfir fram-
kvæmdir í húsnæði bæjarskrifstof-
unnar, þ. e. í þeim hluta sem áður 
hýsti heilsugæsluna. Í nýja hlutanum 
er verið að útbúa góða fundaraðstöðu, 
þar sem bæjars fundaraðstöðu, þar 
sem bæjarstjórn mun halda fundi sína 
í framtíðinni. Að auki verður útbúin 
aðstaða fyrir starfsfólk Félagsþjón-
ustunnar, sem gefur þeim færi á að 
hitta skjólstæðinga sína í mun betri að-
stöðu en hingað til. Gert er ráð fyrir að 
framkvæmd um ljúki í byrjun febrúar. 

Að þessu sinni var körfuknattleiks-
maðurinn Emil Barja kjörinn íþrótta-
maður ársins í Vogum. Hann er vel að 
þeirri nafnbót kominn, hann hefur 
náð glæstum árangri í íþróttagrein 
sinni.“

Ert þú með 
hugmynd? 
Sandgerðisbær mun standa fyrir 
heilsuviku dagana 29. febrúar - 6. 
mars næstkomandi. Markmið heilsu-
vikunnar er að virkja sem felsta til þátt-
töku í viðburðum tengdum heilsu og 
heilbrigðum lífsstíl, stuðla að aukinni 
vellíðan og auknum lífsgæðum bæjar-
búa. Nú leitað eftir þátttöku fyrirtækja, 
stofnana, félagasamtaka og einstaklinga 
í Sandgerði. Þeir sem hafa áhuga á að 
taka þátt eru beðnir um að senda póst 
með hugmyndum á netfangið: rut@
sandgerdi.is fyrir1. febrúar n.k. 

(Heimasíða Sandgerðis)
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Thailand, Paradís á jörð 
Við hjónin ákváðum í febrúar 2015 að heimsækja Thailand í lok ársins. 

Við höfðum eignast góða vini 
og kunningja sem rómuðu 
landið og fólkið sem í því býr. 

Allt hefur sinn tíma og við pöntuðum 
ferðina snemma árs. 

Ferðin stóð frá 2. desember til 14. 
Janúar

Þvílík ferð og þvílíkt fólk sem byggir 
þetta land. 

En fyrst þekktar staðreyndir: Landið 
er rúmlega 513 þús ferkílómetrar að 
stærð um fimm sinnum stærra en Ís-
land. Aðal atvinnuvegirnir eru Land-
búnaður og ferðaþjónusta. Thailand 
er annað stærsta land heimsins í hrís-
grjónaútflutningi og mikil sykurfram-
leiðsla er í landinu. Þá er einnig mjög 
mikil ræktun á allskonar grænmeti 
sem íbúar borða mikið af. Fiskveiðar 
eru stundaðar í miklum mæli. 

Eins og víða setur ferðaþjónustan 
svip á þjóðlífið. 

Við dvöldum lengst af í borginni 
Pattaya við Thailandsflóa. 

Við fórum alla leið og leigðum 
okkur mótorhjól sem við þeyttumst á 
um allar trissur. Ný reynsla fyrir okkur 
nærri sjötugsaldrinum. En skemmtileg 
var hún. 

Við vorum líka lánsöm og fengum 
leiðsögn á bílum um svæðið. Kona að 
nafni Pat Mc Ghie sem hingað til hafði 
aðeins verið fésbókarvinkona mín 

sýndi okkur m. a Buddha í Fjallinu. 
Listaverk sem hafði verið gert fyrir 
20 árum. Við sáum líka stórt Budd-
halíkneski í þeirri ferð. Ströndina 
langa og hreina. Við fórum reyndar 
ekki oft á ströndina þar sem góð sund-
laug var við íbúðina okkar í Center 
Condo. Íbúðina leigðum við af Sigga 
(Páls) Hraundal sem er vel kynntur 
í Pattaya. 

Þá fór vinafólk okkar Heimir og 
Nan með okkur í skemmtigarðinn 
Nongnooch þar sem við fengum að 
sjá fíla leika listir sínar. Það sem mér 
finnst svo ógleymanlegt var að sjá 
þessar greindu skepnur teikna heilu 
trén og blómin á trönur eins og um 
mennska listamenn væri að ræða!

Við fórum einnig með þessu vina-
fólki Heimi og Nan á hennar æsku-
slóðir í Surin. Margir Íslendingar 
kannast við nafnið í gegn um söng 
Megasar og Möggu Stínu, Fílahirðirinn 
frá Surin. Á leið þangað ókum við í 
eina sjö klukkutíma og sáum enda-
lausa akra með sykurrey og hrís-
grjónum og ýmsu fleiru. Hver skiki 
er ræktaður. Við dvöldum í Prasat í 
Surin í viku yfir áramótin. Við fórum 
tvisvar á götumarkaðinn og þar var 
mikið fjör. Fólk keypti nýsteikt kjöt, 
fisk og súpu og fleira og svo var farið 
með það heim og borðað. Við sáum 

meira að segja próteinríkar þurrkaðar 
engisprettur og orma. Ekki mikil lyst 
á því hjá okkur. 

En kjötið og súpuna keyptum við 
og likaði vel. 

Áramótin er líklega eins og jólin 
okkar. Fjölskyldur sameinast og 
systkini Nan komu víða að eins og 
frá Bangkok. Yndisleg upplifun á allt 
öðru menningarsviði. En áberandi 
var gleðin, kærleikurinn og um-
hyggjan allsstaðar. Við fórum með 
fjölskyldunni í skoðunarferðir um 
Surinhérað. Við fórum líka að landa-
mærum Kambodiu og ég fékk að fara 
inn fyrir en mjög mikil spenna ríkir 
samt milli þessarra þjóða tveggja. 
Skemmtilegt var á heimleiðinni að 
upplifa margt nýstárlegt. Sölufólk var 
meðfram vegunum og margir þar á 
meðal við stoppuðum og keyptum 
hrísgrjónarétti íklædda laufblöðum og 
sumir bambus. Verðlagið í Thailandi er 
á flestum sviðum mun hagstæðara en 
heima. Við fórum oft í nudd og upp-
lifðum eitthvað nýtt flesta daga. Við 
erum mjög ánægð með þetta „sumar-
frí“ og gætum svo vel hugsað okkur að 
endurtaka leikinn. Koma timar, koma 
ráð. Ég reyndi sem ég gat að fanga upp-
lifunina með myndum. . en sumt er 
einfaldlega ekki hægt að mynda. 

Silla E. 

Við Búddha hof.

Klaustur frá tólftu öld Khaw panym fund.

Markaður í Surin.

Fílar.

Gunni,nan og Heimir ferðafélagar.

Pat og Gunni við Buddha in Mountain.



Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Dúnpokar 
fyrir  
ungabörn  
í vagn  
eða kerru

ATVINNA
Okkur hér á Ránni vantar tvo duglega, glaðlega  

og snyrtilega starfsmenn í þjónustustörf í sumar.

Unnið er á vöktum.

Áhugasamir vinsamlegast hafið samband rain@rain.is, 
með upplýsingum um aldur, fyrri störf og símanúmer.
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Aðalskipulag Keflavíkurflugvallar
Tillaga að nýju aðalskipulagi 

Keflavíkurflugvallar ásamt um-
hverfisskýrslu fyrir Keflavíkur-

flugvöll er nú aðgengilegt á http: //www. 
kefairport.is/Skipulagsmal/. Skipulags-
gögnin verða einnig til sýnis á skrifstofu 
Isavia í Flugstöð Leifs Eiríkssonar og hjá 

Skipulagsstofnun á Laugavegi 166 til og 
með 23. febrúar 2016. 

Við gildistöku á nýju aðalskipulagi 
Keflavíkurflugvallar 2013-2030 mun 
eldra aðalskipulag Keflavíkurflugvallar 
2005-2025, sem staðfest var 24. febrúar 
2006 falla úr gildi. 

Þeir sem telja sig eiga hagsmuna að 
gæta gefst kostur á að gera athugasemdir 
við tillöguna. Skriflegar athugasemdir 
og ábendingar skulu berast skipulags-
fulltrúa Keflavíkurflugvallar, Flugstöð 
Leifs Eiríkssonar, 235 Keflavíkurflug-
velli eða sveinn. valdimarsson@isavia.is. 

Ný hjúkrunarheimili í Reykjavík 
Kópavogi Seltjarnarnesi og  
Árborg. Ekki hlustað á Suðurnesin
Upplýst hefur verið að upp-

bygging 214 nýrra hjúkr-
unarrýma hafi verið sam-

þykkt. Þrátt fyrir að mjög langur 
bilisti eftir hjúrkunarrýmum sé hér 
á Suðurnesjum er ekki gert ráð fyrir 
neinni fjölgun hér á næstu árum. Ætla 
sveitarstjórnarmenn á svæðinu og sjö 
þingmenn Suðurnesja að láta þetta yfir 
okkur ganga þegjandi og hljóðalaust

Samstarfsnefnd um opinberar fram-
kvæmdir hefur fallist á framkvæmda-
áætlun heilbrigðisráðherra sem felur 
í sér uppbyggingu 214 nýrra hjúkr-
unarrýma með byggingu þriggja nýrra 
hjúkrunarheimila. Áætlunin gerir ráð 
fyrir að uppbyggingin eigi sér stað á 
næstu fimm árum og er heildarkostn-
aður framkvæmdanna áætlaður 5,5 
milljarðar króna. 

Þetta kemur fram í tilkynningu 
frá velferðarráðuneytinu. Á síðasta 
ári var undirbúin áætlun um upp-
byggingu nýrra hjúkrunarheimila 
þar sem þörf fyrir uppbyggingu væri 
brýnust. Samstarfsnefnd um opinberar 
framkvæmdir fékk áætlunina til af-
greiðslu og staðfesti hún áætlunina 
við velferðarráðuneytið 19. desember 
síðastliðinn. 

Samkvæmt áætluninni verða byggð 
tvö ný hjúkrunarheimili á höfuðborgar-
svæðinu, annað í Reykjavík og hitt í 
Kópavogi. Gengið verður til viðræðna 

við forsvarsmenn bæjarfélaganna 
tveggja um fyrirhugaða uppbygginu á 
næstunni. Á hjúkrunarheimilinu sem 
áformað er að byggja í Reykjvík verða 
100 hjúkrunarrými en 64 á heimilinu í 
Kópavogi. Til viðbótar þessum rýmum 
má geta þess að framkvæmdir standa 
yfir við byggingu hjúkrunarheimilis á 
Seltjarnarnesi með 40 rýmum. Stefnt er 
að því að taka það í notkun á næsta ári. 

Áætlun um uppbyggingu hjúkr-
unarrýma miðast við að reist verði 
hjúkrunarheimili með 50 rýmum á 
Árborgarsvæðinu. Að hluta til leysa 
þessi rými af hólmi eldri rými á svæð-
inu þar sem markmiðið er að bæta að-
búnað aldraðra en 15 rýmanna verða 
hrein viðbót við fjölda hjúkrunarrýma 
á svæðinu. 

Fjármögnun fyrirhugaðra 
framkvæmda
Hjúkrunarheimili sem byggð hafa 
verið á síðustu árum hafa flest verið 
fjármögnuð með svokallaðri leiguleið 
þar sem sveitarfélögin standa að og 
fjármagna framkvæmdir en framlag 
ríkisins felst í leigugreiðslum sem telst 
ígildi stofnkostnaðar. Áætlunin sem 
hér er kynnt byggist aftur á móti á hefð-
bundinni fjármögnunarleið þar sem 
40% stofnkostnaðar rennur úr Fram-
kvæmdasjóði aldraðra, ríkissjóður 
greiðir að hámarki 45% og sveitar-

félögin að lágmarki 15%. Áætlaður 
heildarkostnaður við uppbyggingu 
hjúkrunarheimilanna þriggja nemur 
5,5 milljörðum króna. 

Fleiri framkvæmdir  
í undirbúningi
Í Hafnarfirði hefur verið tekin 
ákvörðun um að byggja nýtt hjúkr-
unarheimili á lóð Sólvangs samkvæmt 
svokallaðri leiguleið. Þau rými munu 
bæta mjög aðbúnað þeirra sem búa á 
gamla Sólvangsheimilinu. Á Suður-
landi standa yfir framkvæmdir vegna 
byggingar nýrrar hjúkrunarálmu við 
hjúkrunarheimilið Kirkjuhvol á Hvols-
velli og Lund á Hellu. Þær nýkvæmdir 
munu einnig bæta mjög aðbúnað 
þeirra sem búa á þessum heimilum. 

Samtals 404  
hjúkrunarrými
Framkvæmdum við byggingu þriggja 
nýrra hjúkrunarheimila lauk á liðnu 
ári, með samals 70 hjúkrunarrýmum, 
þ. e. á Egilsstöðum (30), Bolungarvík 
(10) og Ísafirði (30). Þessi heimili hafa 
öll verið tekin í notkun. Þegar saman 
eru talin þessi rými og ný rými sem 
þegar liggur fyrir að verði byggð, líkt og 
rakið hefur verið hér að framan, liggur 
fyrir að með þessum nýframkvæmdum 
rísa heimili víðsvegar á landinu með 
samtals 404 hjúkrunarrýmum. 

Laxness fyrir byrjendur
Skrýtnastur er maður sjálfurEr ekki 

skrýtið að mikið og frægt skáld hafi 
einu sinni verið lítill pottormur sem fyllti 
nefið af pipar og gæddi sér á hundamjólk? 
Flestir krakkar þekkja nafn Halldórs Lax-
ness en fáir vita nokkuð meira um hann. 

Fyrir jól endurútgaf Forlagið bók 
Auðar Jónsdóttur, Skrýtnastur er maður 
sjálfur, þar sem hún dregur upp mynd 
af afa sínum, Nóbelsskáldinu, bæði sem 
litlum dreng og sem gamla manninum 
sem hún þekkti. 

Á dögunum fékk bókina glimrandi 
fimm stjörnu dóm í DV en þar sagði 
Valur Gunnarsson, gagnrýnandi, meðal 
annars: 

„Í fyrstu er um hreinræktaða barnabók 

að ræða, þar sem Auður blandar saman 
eigin minningum og þeirri æsku sem 
Halldór lýsti sjálfur í verkum sínum. En 
síðan vex hann úr grasi og bókin verður 
ágætis aldarspegill, Ísland breyttist 
óðum á þessum tíma, heimsstyrjaldir og 
heimskreppur dundu á. Þannig er bókin 
ekki bara inngangur að bókmenntasögu 
landsins, heldur einnig að sögu 20. aldar, 
og geri aðrar barnabækur betur … bókin 
er ekki síður óður til allra afa, sem ef 
til vill eiga erfitt uppdráttar nú á tímum 
tölvunnar.“

Skrýtnastur er maður sjálfur er frábær 
kynning á Laxness, tilvalin uppspretta 
samræða og hentar vel fyrir fjölskyldur 
að lesa saman. 



Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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INTERFLON
Matvælavottaðar  
efnavörur
Nýjar umbúðir, 
sömu gæða efnin

Vakið verðskuld-
aða athygli segir 
bæjarstjóri
Listahátíðin Ferskir vindar voru 

haldnir í Garðinum í fjórða sinn 
og er nú nýlokið. Við spurðum 

Magnús Stefánsson bæjarstjóra í Garði. 
Hvaða þýði   eir frá mörgum þjóð-

löndum erlendis frá, auk íslenskra lista-
manna. Listahátíðin er samstarfsverk-
efni sveitarfélagsins og Ferskra vinda. 
Sveitarfélagið veitir hátíðinni beinan 
fjárstyrk, auk þess sem listamenn hafa 
aðgang að sýningar-og vinnuaðstöðu 
og fá liðsinni starfsfólks sveitarfélags-
ins, samkvæmt sérstökum samningi 
þar um. 

Það er augljóst að umsvif sem fylgja 
svo myndarlegri listahátíð hefur ýmis 
áhrif á sveitarfélagið og samfélagið 
þann tíma sem hátíðin stendur yfir. 
Heimafólk tekur þátt í undirbúningi 
og framkvæmd hátíðarinnar og starfs-
menn sveitarfélagsins aðstoða við að 
framkvæmdin gangi sem best fyrir 

sig. Íbúarnir fylgjast með vinnu lista-
manna, sækja sýningar og uppákomur. 
Listamenn heimsækja leikskólann og 
grunnskólann og vinna að listsköpun 
með börnunum, í samstarfi við skól-
ana sjálfa. 

Svona alþjóðleg listahátíð hefur því 
margvíslega þýðingu fyrir samfélagið í 
Garði. Íbúarnir hafa tækifæri til þess að 
fylgjast með vinnu og listsköpun lista-
mannanna og að sækja fjölmargar og 
fjölbreytilegar sýningar og uppákomur. 
Meðan hátíðin stendur yfir er því ein 
samfelld lista- og menningarveisla í 
sveitarfélaginu. Samfélagið verður því 
fyrir áhrifum af listsköpuninni, sem 
vonandi skilar sér í listsköpun hjá íbú-
unum sjálfum, en þegar eru dæmi um 
slíkt. Sá fjöldi erlendra listamanna sem 
dvelur í Garði þann tíma sem hátíðin 
stendur yfir setur svip á bæjarlífið og 
samfélagið verður enn fjölþjóðlegra á 
þeim tíma en það er alla jafna. 

Listahátíðin Ferskir vindar hafa 
vakið verðskuldaða athygli, bæði innan 

lands og víða erlendis. Erlendir fjöl-
miðlar fjalla um hátíðina, auk þess sem 
fjölmargir heimsækja Garðinn og sækja 
listsýningar og uppákomur. Af þessu 
öllu saman fær Garður þá jákvæðu 
ímynd að vera lista-og menningar 
samfélag. Ferskir vindar hafa verið 
útnefndir til verðlauna Eyrarrósar-
innar í ár. 

Að listahátíðinni lokinni liggja ýmis 
listaverk eftir listamennina. Sveitar-
félagið eignast hluta af þessum lista-
verkum og eru nú fjölmörg listaverk í 
eigu sveitarfélagsins, sem er afrakstur 
þeirra listahátíða Ferskra vinda sem 
haldnar hafa verið. Mikið af þessum 
verkum eru staðsett útivið og því 

aðgengileg alla daga. Sem dæmi um 
það má nefna „listaverkagarðinn“ við 
íþróttamiðstöðina, þar sem eru stórir 
steinar sem listamenn hafa mótað lista-
verk í. Þá hefur sveitarfélagið eignast 
fjölda annarra verka, svo sem málverk 
og annað sem listamenn hafa kallað 
fram í sinni listsköpun. 

Sveitarfélagið Garður og Ferskir 
vindar stóðu sameiginlega að gerð 
heimildamyndar um listahátíðina, sem 
Guðmundur Magnússon kvikmynda-
gerðarmaður í Garði tók upp og vinnur. 
Heimildamyndin verður aðgengileg á 
heimasíðu sveitarfélagsins, svgardur.is 
þegar myndin verður fullbúin. 

Togararnir veitt ansi vel
Vetrarvertíðin 2016 kominn 

í fullan gang.  Og veiði bát-
anna hefur verið svona la la.  

Netaveiðin ágæt, línuveiði þokkaleg 
enn dragnótin mjög léleg. 

Ennþá eru nokkrir bátar frá 
Suðurnesjunum útá landi eins og 
sagt er, Addi Afi er með 49 tonn í 11 
og Stella GK 46 tonn 8, Guðmundur 
á Hópi GK 32 tonn í 5 allir  á Skaga-
strönd.  Birta Dís GK 24 tonn í 7 í 
Sandgerði.  Daðey GK 63 tonn í 14, 
Pálína Ágústdóttir GK 57 tonn í 13, 
Óli Gísla GK 48 tonn í 13, Bergur Vig-
fús GK 40 tonn í 12, Dúddi Gísla GK 
37 tonn í 10 og Guðrún GK 8,1 tonn í 
5, allir í Sandgerði. Gísli Súrsson GK 
100 tonn í 14 í Sandgerði og Ólafsvík.  
Óli á Stað GK 93 tn í 16, Sandgerði og 
Grindavík.  Gulltoppur GK 76 tn í 15, 
Kristbjörg HF 50 tonn í 12, Dóri GK 
45 tonn í 9.  Hulda HF 42 tonn í 13.  
Hulda HF hét áður Guðbjörg GK og 
var í eigu Stakkavíkur,  landar öllu í 
Sandgerði.  Andey GK 33 tonn í 11, 
Katrín GK 41 tonn í 13

Auður Vésteins SU er á Stöðvar-
firði og hefur landað þar 136 tonn í 
14 róðrum.  

Af stærri línubátunum þá er Páll 
Jónsson GK með 257 tonn í 3 og mest 
113 tonn í róðri.  Valdimar GK 244 
tonn í 3 og mest 94 tonn.  Öllu landað 
á Djúpavogi.  Hrafn GK 232 tonn í 3 
og mest 100tonn, líka á Djúpavogi.  
Fjölnir GK 180 tonn í 2, Sturla GK 
172 tonn í 2, Sighvatur GK 148 tonn 
í 3, Kristín GK 133 tonní 3  allir í 
Grindavík.  

Dragnótaveiðin er frekar döpur 
enn sem komið er hérna, Siggi Bjarna 
GK er hæstur með 45 tonn í 12 og 
mest 15 tonn í einni löndun .  Örn 
GK 27 tonn í 9, Sigurfari GK 20 tonn 
í 9, Aðalbjörg RE 18 tonn í 6, Njáll RE 
13 tonn í 8 og Svanur KE 5 tonn í 3.  
Allir að landa í Sandgerði. 

Netabátarnir hafa fiskað nokkuð 
vel.  Þótt þeir séu nú ekki margir.  
Helst eru það netabátarnir sem eru 
gerður út á vegum Hólmgríms.  Erling 

KE er þó hæstu rmeð 96 tonn í 12 og 
mest 20 tonn, öllu landað í Sandgerði.  
Grímsnes GK 85 tonn í 8 og mest 21 
tonn, Steini Sigvalda GK 63 tonn í 
11.  hjá Steina Sigvalda GK er ufsi 
uppistaðan í aflanum eða 58 tonn.  
Maron GK 49 tonn í 13.  

Reyndar er eitt merkilegt við land-
anir hjá Maroni GK enn hann landaði 
í Sandgerði hluta af aflanum og var 
það í fyrsta skiptí síðan í maí árið 2009 
að Maron GK landar í Sandgerði.  Og í 
raun er þetta í fyrsta skipti öll þessi ár 
sem að netabátur sem er gerður út af 
Hólmgrími sem að bátur frá honum 
landar í Sandgerði.  Verður fróðlegt að 
sjá hvort að framhald verði á þessum 
löndunum, enn núna eru fjórir bátar á 
þessum veiðum fyrir hann.  Grímsnes 
GK, Maron GK, Steini Sigvalda GK 
og Keilir SI sem er kominn suður, enn 
hann kemur á hverri vertíð og klárar 
kvótann sinn hérna fyrir sunnan og 
fer síðan aftur norður til Siglufjarðar.  

Togaranir hafa veitt ansi vel og 
hefur Berglín GK landað 404 tonnum 
í 4 löndunum eða með öðrum orðum, 
fullfermi í hverri ferð.  Sóley Sigurjóns 
GK 382 tonn í 3 löndunum.

Drífa GK er á sæbjúguveiðum í 
Faxaflóa og landar í Keflavík, hefur 
landað þar 30 tonnum í 4 róðrum og 
mest 16 tonn í einni löndun sem er 
nú ansi góður dagsafli.  

Gísli R.

Aflafréttir

Íbúafundur vegna Ljósanætur
Á fundi menningaráðs Reykja-

nes bæjar 14. janúar s. l, . voru 
lögð fram drög að dagatali 

menningarviðburða. 
Menningarfulltrúi kynnti fasta dag-

skrárliði menningarviðburða á árinu 
og ljóst er að mikil starfsemi verður 
bæði á vegum safnanna og menn-
ingarskrifstofu. Viðburðadagatal er 
aðgengilegt á vef Reykjanesbæjar og 
eru íbúar hvattir til að láta vita af öllum 
almennum viðburðum á netfangið vid-
burdur@reykjanesbaer.is. Ráðið leggur 
til að aftur verði haldinn íbúafundur 
vegna Ljósanætur þann 23. febrúar kl. 
19: 30 í Duus Safnahúsum.



Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Öryggisskór 
og stígvél
Hjá Dynjanda færðu öryggisskó, öryggisstígvél 
og vinnufatnað sem uppfyllir ströngustu kröfur.

Hafðu samband. Við veitum þér faglega aðstoð.



12 kg þvottavél

Gerð: Eco Bubble (sparkerfi sem þvær betur) / Taumagn: Tekur 12 kg / Vindingarhraði: 1400 sn/mín, afgangsraki 45% / Kolalaus mótor: 10 ára ábyrgð á mótor / Fuzzy-logig 
magnskynjunarkerfi / Hraðkerfi: 15 mín. / Þvottahæfni: A / Þeytivinduafköst: A / Orkuflokkur: A+++ / Tromlutegund: “Swirl Drum” dregur úr sliti á taui og eykur þeytivinduafköst / 
Keramik element hitar betur og safnar ekki húð / Hurðarlöm og krókur úr málmi / Sérstakt vindingarkerfi fyrir viðkvæman þvott / Ullarkerfi: ullarvagga / Stilling allt að 19 klst. fram 

í tímann. / Ekki hægt að breyta stillingum á vélinni í vinnslu / Aqua-Control: Öryggiskerfi gegn vatnsleka / 850 x 600 x 650mm

TM

WW12H8400EW/EE

SAMSUNG WF70

7 KG. 1400 SN. KR. 79.900,-
SAMSUNG WW80

8 KG. 1400 SN. KR. 99.900,-
SAMSUNG WF80

8 KG. 1400 SN. KR. 89.900,-

kr. 149.900.-  

TM

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, svo duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.
HVAÐ ER ECO BUBBLE?

Opnunartími virka daga kl. 10-18 og laugardaga kl. 11-19

ATH.
Stærri verslun.

Meira úrval - betri þjónusta.
Verið velkomin.

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargötu 23 · reykjanesbæ · sími 421-1535


