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Gelmottur 
– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu 
ferskra matvæla meðan 
á flutningi stendur

Hagstætt fyrir 
iðnaðarmenn
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Vanmetin 
störf    

Arnór B.Vilbergsson 
hlaut Súluna 2016

AFhending menningArVerðlAunA reykjAneSBæjAr  fór fram við hátíðlega athöfn síðasta föstug. Kjartan Már Kjartans-
son bæjarstjóri tilkynnti að í ár hlyti arnar b.Vilbergsson Súluna fyrir framlag sitt til tónlistarlifs í reykjanesbæ.
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Nýr og öflugur Ninja nagli
Mjúkt og hljóðlátt dekk
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Vanmetin störf í 
sveitarfélögunum

hugsi fjölskydur sér til hreyfings og íhugi að flytja í annað sveitar-
félag eru aðalspurningarnar. Hvernig er leiksólinn,hvernig er 
grunnskólinn? Fólk metur þetta sem eitt aðalmálið til að skoða 

möguleikana á flutningi. Það skiptir svo miklu fyrir 
framtíð barnanna að leikskólinn og grunnskólinn 
séu góðar stofnanir. Við treystum þessum stofnun-
um til að hafa góð áhrif á börnin og þau geti þar 
hafið sinn undirbúing að menntun til framtíðar. 
Kennarar á þessum skólastigum geta haft svo mikil 
áhrif á okkar unga fólk.

Það skiptir því öllu að við búum þessar stofn-
anir vel. Það er ansi stór partur af tilveru barnanna 
að vera í skóla. Flest sveitarfélög hafa gert stórátak í 
að byggja upp eða endurnýja skólahúsnæðið. Mörg 
sveitarfélög hafa gert verulegt átak í að endurnýja og kaupa ný tæki.

en er þetta nóg?
Nú heyrast miklar óángju raddir frá kennurum Það er kvartað undan 
launakjörum.

Auðvitað hlaut þessi óánægja að blossa upp eftir síðustu ákörðun kjara-
ráðs. Það lá í augum uppi þegar laun eru hækkuð allt að 44% á einu bretti 
eins og hjá Alþingismönnun og fleirum. Þetta er þriðja hækkunin á einu 
ári. ( Eini sinni voru laun kennara og Alþingismanna á sömu nótum).

Fleiri háttsettir embættismenn fengu hækkun á árinu og meira að segja 
afturvirkni.

Rökin voru þau að álag hefði aukist mikið og talað einnig um aukna 
ábyrgð.

Miðað við þessar skýringar er furðulegt að kennarar skuli sitja eftir. 
Álag hefur aukist mikið á kennara síðustu árin. Bara það að tileinka sér 
breytta kennsluhætti kallar á mun meiri undirbúning en áður var. Nú segja 
sumir eflaust að með allri tölvunotkuninni og ipad væðingu hljóti allt að 
vera mun léttara fyrir kennara. Vel má vera að þessi tækni létti nemendum 
róðurinn, en tölvurnar og ipadarnir hugsa ekki og tala sjálfstætt. Einhver 
verður að koma þessu í tölvurnar og ipadanna. Það er mikil vinna í undir-
búningi,sem kennarar þurfa að leysa eigi kennslan að heppnast vel.

Á mörgum fleiri sviðum er um aukna vinnu og álag að ræða fyrir 
kennara bæði í leik og grunnskóla.

Nú er eftirspurn eftir starfsfólki eins og t.d. í kringum ferðaþjónustum,-
sem skólarnir þurfa að mæta.

Sveitarfélgöin þurfa að hugsa sinn gang. Það mun skapast mjög alvar-
legt ástand ef kennarar í stórum stíl yfirgefa skólastofurnar. Við megum 
ekki við því að missa vel menntaða kennara úr starfi.

Okkur ber hreinlega skylda til þess að geta haldið í gott og menntað 
starfsfólk á leikskólum og grunnskólum.

Það er örugglega krafa foreldra að sveitarfélögin sjá til þess að kennarar 
hafi það þokkaleg laun að þeir sækist eftir að starfa í skólunum.

Sigurður Jónsson 

leiðAri
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Lyfta stofnað 1999
Fyrirtækið Lyfta ehf var stofnað 

árið 1999 og hefur aðstöðu á 
Njarðarbraut 1, í Reykjanesbæ.

Fyrirtækið leigir út flestar stærðir  
og gerði

næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 1.desember 2016.

mikið Að gerA
Fyrirtækið Bergraf var stofnað 

fyrir 8 árum. Eigendur eru Nes-
raf,Rafholt,Reynir Þór Ragnars-

son og SI-Raflagnir.
Síðsta föstudag var boðið upp á 

glæsilegar veitingar í húsnæði Bergrafs. 

Reynir Þór sagði að mikið væri að gera 
og það væri bjart framundan.

Árið 2015 var svo stofnað fyrir-
tækið Bergraf-stál, sem er við hliðina 
á húsnæði Bergrafs. Ragnar Þór sagði 
sömu að segja í stálinu. Nóg að gera. 

Starfsmenn fyrirtækanna eru allt að 40.

hagstætt fyrir 
iðnaðarmenn
lyfta hf. Í Reykjanesbæ flytur 

inn lyftur fyrir byggingaiðnað-
inn. Hér er um að ræða sog-

skálalyftur sem eru sjálfkeyrandi lyftur 
með loftnæmisútbúnaði.Sjúga  hreyfi-
arma fasta við alla slétta fleti.

Reykjanes Hitti Guðbjart Daníels-
son einn eiganda Lyftu og Viðar Má 
Aðalsteinsson,markaðsstjóra. Sögðu 
þeir að byggingaiðnaðurinn væri að 
taka við í auknum áhuga á þessari ný-
ung sem þessar lyftur frá Samrtlift eru.

Eins og greint er frá var nýjasta 
salan til Bergraf-Stál.Lyftan liftir opp 
æí 4,5 metra hæð. Lyftan léttir störfin 
fyrir iðnaðarmenn. Þetta er hagstætt 
fyrir iðnaðarmenn  t.d. við að glerja og 
margt fleira

Allar nánar upplýsingar gefa þeir 
félgar hjá Lyftu (lyfta.is)

gunnar hámundarson 
gk hverfur á braut.
Fiskiskipið Gunnar Hámundar-

son GK 357 var fyrir stuttu 
selt norður á Hauganes. Skip-

ið skipar merkilegan sess í útgerðar-
sögu Garðs, en skipið var smíðað 
1954 og hefur verið gert út frá Garði 

síðan. Þetta skip var það þriðja í röð 
skipa sem útgerðarfélagið Gunnar 
Hámundarson hf gerði út, en útgerðin 
er ein sú elsta á landinu stofnuð árið 
1911. Gunnar Hámundarson GK 357 
hefur borið að landi þúsundir tonna af 

fiski allan þann tíma sem skipið hef-
ur verið gert út og er því skarð fyrir 
skildi. Nýtt hlutverk skipsins verður að 
sigla með ferðamenn um Eyjafjörðinn 
til að skoða hvali. (Molar Magnúsar 
bæjarstjóra Garðs)

ásmundur Friðriksson,alþingis-
maður, svara spurningum til þing-

manna Suðurnesja í næsta Reykjanesi,-
sem kemur út 1.desember n.k.

ásmundur næst

87 tonn í Garðinn
á fundi bæjrráð Garðs  var tekið 

fyrir  bréf frá Atvinnuvega-og 
nýsköpunarráðuneyti kemur fram 
að úthlutað sé 87 þorskígildistonna 

byggðakvóta til Garðs.
Samþykkt samhljóða að fresta 

afgreiðslu málsins til næsta fundar 
bæjarráðs.

léttir StörFin Viðar M. aðalsteinsson markaðsstjóri afhenti bergraf-stál síðasta föstudag lyftu frá danska fyriortækinu 
Smartlift. Kristinn guðmundsson og Kristinn Haralddon hjá bergraf-stál tóku á móti lyftunni.
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Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Næstu Sýningar Miðapantanir
í síma 565 5900Föstudaginn   18. nóvember kl. 20.00

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

Fimmtudaginn 24. nóvember kl. 20.00

Föstudaginn   25. nóvember kl. 20.00

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

ein sú besta í 
sögu lýðveldisins
ég er sátt við úrslit kosning-

anna. Hefði að sjálfsögðu þeg-
ið fleiri atkvæði en hef skiln-

ing á stöðunni. 
Framsóknarflokkurinn stóð við 

gefin loforð og ég tel að fráfarandi 
ríkisstjórn sé ein sú besta í sögu lýð-
veldisins. Wintris málið var Fram-
sóknarflokknum hins vegar gríðar-
lega erfitt og því er staðan þessi. Nú 
verðum við að horfa til framtíðarvog 
hefja umræðuna yfir einstaklinga og 
að málefnunum og þeim verkefnum 
sem við er að eiga.

Kjörtímabilið leggst vel í mig. Ég 
tel reyndar litlar líkur á að Fram-

sóknarflokkurinn verði með  í rík-
isstjórn. Við erum að upplifa mikla 
umbrotatíma, ekki bara í stjórnmál-
um hvað varðar breytingar á gamla 
fjórflokkakerfinu, heldur líka endur-
skoðun og endursköpun kerfanna í 
heild sinni. Það eru því gríðarleg tæki-
færi fólgin í framtíðinni.  É g 
er óendanlega þakklát 
fyrir að fá að halda 
áfram að starfa sem 
þingmaður og taka 
þátt í spennandi 
verkefnum og 
f r a m þ r ó u n 
samfélagsins.

silja dögg Gunnarsdóttir 
þingmaður framsóknarflokks

Frá hollvinum unu 
guðmundsdóttur í Sjólyst
miklar framkvæmdir hafa 

undanfarið staðið yfir í 
Sjólyst í Garði. Nánast er 

búið að klæða húsið að utan og skipta 
um glugga. Það hefur verið ánægju-
legt frá degi til dags að fylgjast með 
framkvæmdum og nú er aðeins loka-
áfanginn eftir. Jafnframt verður hafist 
handa við framkvæmdir innan húss. 
Þeir feðgar Ásgeir Kjartansson og 
Bjarki Ásgeirsson hafa séð um þessa 
smíði en Sigurður Guðjónsson sem 
smíðaði gluggana mun einnig smíða 
tvær útihurðir. Opna á aftur eystri inn-
ganginn sem margir muna og stéttin 
og hlaðni garðurinn munu fá að njóta 
sín. Arkitekt framkvæmdanna er 
Magnús Skólason.

Laugardaginn 19. nóvember nk. 
kl. 15:00 verður aðalfundur félags 
Hollvina Unu Guðmundsdóttur í 
Sjólyst haldinn í sal Kiwanis í Garði 
(gegnt N1). Minnst verður 5 ára af-

mælis félagsins en það var stofnað 
þann 18. nóvember, á afmælisdegi 
Unu fyrir fimm árum. Auk venju-
legra aðalfundarstarfa munu verða 
kaffiveitingar í tilefni afmælisins, létt 
harmónikkutónlist og horft bæði til 
fortíðar og framtíðar. Félagið Hollvin-
ir Unu er fjölmennt, 95 félagsmenn 
sem dreifast víða um land eða lönd. 
Er það von stjórnarinnar að sem flest-
ir sjái sér fært að mæta og gleðjast 
saman yfir þeim áföngum sem náðst 
hafa. Mörgum ber að þakka á þessum 
tímamótum, þakklætið mun rata sína 
leið.

Þennan sama dag, 19. nóvember 
verður Unukvöld og tónleikar haldn-
ir kl. 20:00 í Útskálakirkju. Óhætt er 
að segja að dagskráin er metnaðar-
full. Ljóðasamkeppnin Dagstjarnan 
verður einn dagskrárliðurinn, verða 
sigurvegar kynntir og munu þeir lesa 
upp vinningsljóð sín. Dagskrá kvölds-

ins verður auglýst sérstaklega. Vonum 
við að sem flestir sjái sér fært að mæta 
og eiga góða kvöldstund í kirkjunni. 
Miðaverð er kr. 2.500-.

Erna M. Sveinbjarnardóttir, 
formaður

Vilhjálmur Árnason þingmaður sjálfstæðisflokks

krafa um önnur 
vinnubrögð
hvað segir þú um úrslit kosn-

inganna?
Kosningaúrslitin voru 

mjög ánægjuleg og maður er innilega 
þakklátur fyrir það traust sem okkur 
var sýnt í þessum kosningum. Enda 
vann Sjálfstæðisflokkurrinn stóran 
sigur, ekki hvað síst í Suðurkjördæmi. 
Það hefur oft sýnt sig að þegar á hólm-
inn er komið ákveður fólk að lokum 
að kjósa þann flokk sem það treystir 
best til að fara með efnahagsmál og 
byggja upp grunnþjónustuna. Varð-
andi þann stöðuleika sem þarf að ríkja 
hér og öll þau stóru verkefni sem þarf 
að takast á við á næstunni tel ég að það 
hefði verið heppilegra að hafa færri en 
öflugri flokka. Flokka sem hefðu þá 
góðan styrk í að fylgja erfiðum málum 
eftir. Þessi úrslit kalla þó á aðra nálgun 
í störfum þingsins og það getur verið 
jákvætt líka.

Hvernig leggst nýtt kjörtímabil í þig?

Kjörtímabilið leggst vel 
í mig. Það er mikið af nýju 
og ungu fólki að koma inn á 
Alþingi að þessu sinni. Það 
liggur líka í loftinu að stjórn-
málin séu að breytast, krafa 
um önnur vinnubrögð og 
önnur viðhorf í pólitíkinni 
sjálfri. Þetta gefur manni til-
efni til að vera spenntur fyr-
ir framhaldinu. Ég vona að 
við náum að innleiða góða 
samvinnu í stjórnmálin þar 
sem allir sameinast um að 
vinna að góðum, erfiðum og 
nauðsynlegum málum saman 
og halda pólitískum klækja-
brögðum til hliðar.

Það verður líka gaman að 
geta komist á fullt aftur í að 
fylgja sínum verkefnum eftir. 
Maður hefur núna eitt kjörtímabil í 
reynslu. Maður getur því núna gengið 

hreint til verks og látið enn meira að 
sér kveða.

Að loknum kosningum
Þingmönnum Suðurnesja 

hefur nú fækkað úr 7 í 4, Þeir 
fjórir sem stjast á þing eru: 

Ásmundur Friðriksson og Vilhjálm-
ur árnason frá Sjálfstæðisflokki 
Oddný G.Harðardóttir frá Samfylk-
ingu og Silja Dögg Gunnarsdóttir 
frá Framsóknarflokki.

reykjanes bað þau að svara 
tveimur spurningum.
n Hvað segir þú um úrslit kosning-
anna?
n Hvernig leggst nýtt kjörtímabil í 
þig?

stjórnar 
þremur 
kórum
Það var margt um 

manninn síð-
asta föstudag í 

DUUS húsum,þegar 
tilkynnt var hver hlyti 
m e n n i n g a r v e rð l au n 
Reykjanesbæjar. Það 
kom engum á óvart að 
Arnór B.Vilbergsson 
hlyti Súluna í ár.

Eftri að Arnór var 
ráðinn árið 2008 org-
anisti við Keflavíkur-
kirkju hefur hann verð mjög virkur í 
menningarlífi sveitarfélagsins.

Arnór stjórnar nú þremur kór-

um í Reykjanesbæ. Kór Keflavíkur-
kirkju,Eldey kór eldri borgara og 
ungmennakórnum Vox Felix.

Fimm hundruð 
ný vöruheiti
kjörbúðin ( áður Spar-

kaup) í Garði opnaði 
verslun sína í Garði eft-

ir þó nokkrar breytingar. Fjöldi 
fólks var mættur við opnunina. 
Vöruúrvalið er verulega aukið 
og verðlag lækkað. Garðmenn 
munu örugglega vel að meta 
þessa auknu hagræðingu.

Kristjana verslunarstjóri 
er ánægð að breytta verslun o g 
þeir voru kampakátir félagarnir 
Magnús Stefánsson og Skúli Skúlason.
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Lundur 25
Fossvogsdalnum í Kópavogi
Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. 
Ein besta staðsetningin á höfuðborgarsvæðinu.

• Stærðir 111-179 fm. 
• Bílastæði í lokaðri bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is

Langalína 20-26
Sjálandi í Garðabæ
Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með 
sjávarútsýni. Ein besta staðsetningin 
á höfuðborgarsvæðinu.

• Stærðir 92-185 fm. 

• Bílastæði í lokaðri   
 bílgeymslu fylgja 
 öllum íbúðum.

Skoðið teikningar á bygg.is

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára 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

Lundur 5
Fossvogsdalnum í Kópavogi
Glæsilegt álklætt fjölbýlishús með sjávarútsýni. 
Ein besta staðsetningin á höfuðborgarsvæðinu.

• Stærðir 120-194 fm. 
• Bílastæði í lokaðri bílgeymslu fylgja öllum íbúðum.

Skoðið 

teikningar 

á bygg.is
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héraðsdómur Reykjaness hefur 
sýknað Geirmundsson,fyrrver-

andi sparisjóðsstjóra Sparisjóðsins 
í Keflavík. Geirmundurvar ákærður 
fyrir umboðssvik.

Fram kemur í dómi að ríkissjóði 
ber að greiða allan sakarkostnað,-
samtals 7,2 milljónir króna.

Starfslokasamningur bæjarstjóra 
samþykktur 

Á aukafundi bæjarstjórnar 
Grindavíkur sem haldinn var í kvöld 
var starfslokasamningur við bæjar-
stjóra Grindavíkur, Róbert Ragnarson, 
lagður fram til staðfestingar. Samn-
ingurinn var samþykktur með fjórum 
atkvæðum meirihluta G og D lista en 
fulltrúar minnihluta B og S lista sátu 
hjá við afgreiðsluna. Fundurinn var 
haldinn fyrir luktum dyrum vegna 
trúnaðargagna sem þar voru lögð 
fram. Bæði meirihluti og minnihluti 
bæjarstjórnar vilja í kjölfar fundarins 
senda frá sér neðangreindar yfirlýs-
ingar.

yfirlýsing meirihluta d- og 
g-lista
Meirihluti bæjarstjórnar Grindavíkur 
og Róbert Ragnarssonar hafa komist 
að samkomulagi um starfslok Róberts 
hjá sveitarfélaginu. Róbert mun sinna 
störfum sem bæjarstjóri til 31. janúar 
2017. 

Starf bæjarstjóra verður aug-
lýst innan skamms en samkvæmt 
samkomulagi um starfslok Róberts 
sem bæjarstjóra mun hann verða nýj-
um bæjarstjóra innan handar fyrst 
um sinn og tryggja þannig að starfs-
lok hans valdi sem minnstri truflun á 
rekstri bæjarfélagsins. 

Róbert hefur gengt starfi bæjar-
stjóra frá ágúst 2010 og vill meirihluta 
bæjarstjórnar Grindavíkur þakka Ró-
berti af heilum hug fyrir afar vel unnin 
störf og gott samstarf. 

Áætlaður kostnaður við starfslok 
Róberts eru 6.000.000 kr sem reiknast 

á þrjá mánuði með launum 
og launatengdum gjöldum. Í 
núverandi ráðningarsamn-
ingi er kveðið á um þriggja 
mánaða biðlaunarétt við lok 
kjörtímabilsins. Sá kostnaður 
hefði alltaf komið til við lok 
ráðningarsamnings Róberts 
og er hann því ekki reiknaður 
með við þessi starfslok. Lög-
mannskostnaður í málinu er 
tæpar 830.000 kr.

yfirlýsing minnihluta 
B- og S lista
Bæjarfulltrúar B- og S- lista 
harma mjög þau vinnubrögð 
meirihluta D - og G - lista sem 
átt hafa sér stað við vinnslu 
starfslokasamnings Róberts 
Ragnarssonar bæjarstjóra. 
Málið var unnið og samn-
ingar undirritaðir, bæði við 
lögfræðing og bæjarstjóra, án 
þess að nokkur umræða hafi 
átt sér stað í bæjarstjórn eða bæjarráði.

Róbert var ráðinn við upphaf síð-
asta kjörtímabils. Þá strax lagðist þá-
verandi bæjarstjórn í mikla vinnu við 
endurskipulagningu á stjórnskipulagi 
og rekstri bæjarins. Gríðarlegur ár-
angur hefur náðst á grunni þeirrar 
vinnu. Í dag er Grindavíkurbær eitt 
best rekna sveitarfélag landsins og í 
öðru sæti á lista Vísbendingar um fyr-
irmyndar sveitarfélagið. Þessi árang-
ur hefði ekki náðst nema með góðri 
samvinnu bæjarfulltrúa og starfsfólks 
Grindavíkur. Róbert gegndi mikil-
vægu hlutverki í þeirri vinnu og er því 
leitt að sjá hann hverfa frá störfum á 

þessum tímapunkti. Fulltrúar B- og 
S- lista þakka Róberti innilega fyrir 
samstarf síðustu ára og óska honum 
velfarnaðar í framtíðinni.

Fundinn sátu eftirfarandi 
bæjarfulltrúar:
n Kristín María Birgisdóttir, forseti 
bæjarstjórnar (G)
n Hjálmar Hallgrímsson, varaforseti 
(D)
n Guðmundur Pálsson (D)
n Jóna Rut Jónsdóttir (D)
n Ásrún Kristinsdóttir (B)
n Guðmundur Grétar Karlsson (B)
n Marta Sigurðardóttir (S)

Starfslokasamningur 
bæjarstjóra samþykktur

geirmundur sýknaður

nýr leiksóli 
á næsta ári
Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 

fyrir árin 2017 – 2022, var lögð 
fram þriðjudaginn 1. nóvem-

ber 2016 og fór til fyrri umræðu á bæj-
arstjórnarfundi. Reykjanesbær leggur 
að þessu sinni fram fjárhagsáætlun til 
6 ára, 2017-2022.

Í fjárhagsáætluninni kemur fram 
að í bæjarsjóði (A-hluta) batnar fram-
legð rekstrar verulega frá árinu 2015 
sem og frá útkomuspá 2016 og verð-
ur um 1.511 m.kr. Í Sókninni sem var 
kynnt fyrir tveimur árum er gert ráð 
fyrir að framlegð úr rekstri bæjarins 
þyrfti að aukast um 900 m.kr. Rekstr-
arniðurstaða eftir afskriftir í bæjar-
sjóði er jákvæð og er um 1.117 m.kr.

Vegna skuldastöðu bæjarfélags-
ins eru fjármagnsgjöldin há m.a. að 
teknu tilliti til áætlaðrar verðbólgu 
sbr. Þjóðhagsspá og eru fjármagns-
gjöldin áætluð 1.516 m.kr. í bæjar-
sjóði. Gert er ráð fyrir að fjármagn 
vegna nýframkvæmda verði 300 m.kr. 
Einnig er gert ráð fyrir að á árinu 2017 
verði byggður nýr leikskóli og á árinu 
2018 verði byggður 1. áfangi af nýjum 
grunnskóla.

Gert er ráð fyrir 1,6% íbúafjölgun 
árlega frá árinu 2017. Útsvar verð-
ur 15,05% á árinu 2017 en mun svo 

lækka aftur í 14,52% frá 1. janúar 2018.
Hvað varðar skuldir og skuld-

bindingar Reykjanesbæjar og 
dótturfyrirtækja (Reykjaneshöfn og 
Fasteignir Reykjanesbæjar) þá er í 
þessari fjárhagsáætlun gert ráð fyrir 
endurfjármögnun lána og leiguskuld-
bindinga.
n Helstu niðurstöður eru eftirfarandi:
n Rekstrarniðurstaða samstæðu (A+B 
hluti) árið 2017 er neikvæð um 244 
m.kr.
n Rekstrarniðurstaða bæjarsjóðs (A 
hluti) árið 2017 er neikvæð um 400 
m.kr.
n Eignir samstæðu árið 2017 er 49,9 
milljarða.kr.
n Eignir bæjarsjóðs árið 2017 er um 
26 milljarða.kr.
n Skuldir og skuldbindingar sam-
stæðu árið 2017 er 44,5 milljarða.kr.
n Skuldir og skuldbindingar bæjar-
sjóðs árið 2017 er 24,3 milljarða.kr.
n Veltufé frá rekstri samstæðu árið 
2017 er 3.510 m.kr.
n Veltufé frá rekstri bæjarsjóðs árið 
2017 er 1.370 m.kr.
n Framlegð samstæðu árið 2017 er 
21,5%
n Framlegð bæjarsjóðs árið 2017 er 
12%

full þörf á að skipta
umhverisnefndi ´Garði fund-

aði nýlega.Fulltrúi lagði fram 
til kynningar minnisblað um stöðu 
mála varðandi gúmmíkurl á

Gervigrasi sparkvöllinn við 

Gerðaskóla. Nefndin tekur undir 
það að full þörf sé á að skipta út því 
gúmmíkurli sem nú er í vellinum og 
mögulega grasinu.

Fimm ára 
afmælis minnst
Aðalfundur Hollvina Unu 

Guðmundsdóttur í Sjólyst 
verður haldinn laugar-

daginn 19. nóvember kl. 15:00 í sal 
Kiwanis í Garði (gegnt N1).

Fimm ára afmælis félagsins verð-
ur minnst á fundinum og boðið upp 
á kaffi og meðlæti auk harmónikku-
tónlistar í hléi.

Auk venjulegra aðalfundarstarfa 
verður greint frá endurbótum á 
Sjólyst og hugað að framtíðinni.

Vonast er til að sem flestir félagar 

sjái sér fært að mæta og nýir félagar 
eru hjartanlega velkomnir.

Þennan sama dag kl. 20:00 verður 
Unukvöld í kirkjunni sem ber heitið 
Til heiðurs Unu eins og sjá má á 
meðfylgjandi dagskrá.

Hvetjum alla til að mæta og njóta 
skemmtilegrar stundar og styrkja í 
leiðinni gott málefni.    

Auglýsing um Unukvöld í Út-
skálakirkju, 19. nóvember kl. 20:00

ályktun um náms-
gögn og stækkun

Aðalfundur foreldrafélags 
Grunnskóla Grindavík-
ur ályktar að bæjarstjórn 

Grindavíkur taki þá ákvörðun að 
bæjarsjóður kosti námsgögn allra 
nemenda við Grunnskóla Grinda-
víkur frá og með skólaárinu 2017-
2018 svo námið verði nemendum 
að kostnaðarlausu líkt og kveðið er 
á um í 32. gr. laga um grunnskóla 
91/2008 en þar segir:

„Kennsla í skyldunámi í op-
inberum grunnskólum skal veitt 
nemendum að kostnaðarlausu og 
er óheimilt að krefja nemendur eða 
foreldra þeirra um greiðslu fyrir 
kennslu, þjónustu, námsgögn eða 
annað efni sem nemendum er gert 

skylt að nota í námi sínu og sam-
rýmist ákvæðum laga þessara og 
aðalnámskrá"

ályktun um skólahúsnæði
Aðalfundur foreldrafélags Grunn-
skóla Grindavíkur ályktar að 
bæjarstjórn Grindavíkur hefji 
án tafar undirbúning við stækk-
un skólahúsnæðisins við Hóps-
skóla. Eins og staðan er núna er 
rými nemenda orðið mjög þröngt 
og ljóst er að nemendum mun 
halda áfram að fjölga. Mikilvægt 
er að bregðast við tímanlega svo 
þrengslin hafi ekki áhrif á gæði 
skólastarfsins.

Ályktun um námsgögn

AÐVENTUSTUND 
INNRI-NJARÐVÍK

4. des. 2016 kl. 17:00

Fram koma:
Söngsveitin Víkingarnir / Stjórnandi 

Jóhann Smári Sævarsson

Vox Felix / Stjórnandi Arnór 
Vilbergsson

Nemendur frá Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar koma fram 

Fjöldasöngur

Allir velkomnir í kaffisamsæti í 
safnaðarheimilinu eftir samveruna.

AÐVENTUSTUND 
YTRI-NJARÐVÍK

11. des. 2016 kl. 17:00

Fram koma:
Páll Rósinkranz / Undirleikur Óskar 

Einarsson

Vox Felix / Stjórnandi Arnór 
Vilbergsson

Nemendur frá Tónlistarskóla 
Reykjanesbæjar koma fram 

Fjöldasöngur

Aðventusamkomur í Njarðvíkurkirkjum
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ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

GÆLUDÝRASTEINAR

BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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VERÐ KR. 79.900,- 

INNIFALIN ÁLETRUN.

STÆRÐ 
H. 27 CM.
BR. 30 CM.

NR. 116-5 NR. 2042

NR. 104 SHANXI BLACK

fylgihlutir fylgja ekki með

ÁLETRUN OG UPPSETNING 
ERU INNIFALIN Í OKKAR VERÐUM

Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Getum enn afgreitt legsteina fyrir jól

NR. 113 PARADISO

NR. 118 PARADISO

NR. 2046

NR. 2021 NR. GS-1002

NR. 2006 AURORA

VERÐ KR. 209.000

VERÐ KR. 325.900

VERÐ KR. 178.900

VERÐ KR. 285.900

VERÐ KR. 305.900

VERÐ KR. 251.900

VERÐ KR. 294.900 VERÐ KR. 589.000

VERÐ KR. 245.900

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði
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hAuStFAgnAður 
með glæSiBrAg
Félag eldri borgara á Suðurnesj-

um hélt Haustfagnað á park-
inn hótelinu í byrjun nóvem-

ber. Boðið var upp á glæsilegan og 
góðan mat. Jón Berg Halldórsson var 
veislustjóri og leysti verkenið með 
miklum sóma. Ljómandi skemmtiat-
riði voru á dagskrá og að sjálfsögðu 
happdrætti. Margir fóru heim með 

góða vinninga. Fyrirtæki eru alveg 
einstaklega viljug til að gefa vinninga 
í happdrættið.Suðurnesjamenn léku 
svo fyrir dansi og stóðu fyrir sínu eins 
og áður.

Það var skemmtinefnd FEBS sem 
hafði veg og vanda af haustfagniðin-
um. Formaður skemmtinefndar er 
Þráinn Þorsteinsson.

Flott hjá unglingunum
Sýningar hafa stðaið yfir í 

Frumleikhúsinu á (Stoppistöð).  
Það eru unglingar úr 8.9.og 10 

bekk, sem taka þátt í leik og söng.
Sýningi tókst einstaklega vel. Gm,-
an að sjá hversu unglingarnir höfðu 
góð tök á leiknum. Þetta er létt og 

skemmtilegt stykki sem allir hafa 
gaman af á sama hvaða aldri maður 
er.

Við eigum svo sannerlega flotta 
unglinga hér á Suðurnesjum.

á fundi Umhverisnefndar 
Garðs lá fyrir umsókn frá 
Bláa hernum umsókn um 

styrk .
Fullrúi fór yfir stöðu mála varð-

andi styrktarviðræður við Bláa her-
inn varðandi

fjöruhreinsun. Nefndarmenn 

leggja áherslu á að fjara verði 
hreinsuð a.m.k. tvisvar

sinnum á ári og styðja því að Blái 
herinn verði styrktur til þess verk-
efnis. Nefndin leggur

áherslu á að fjaran sé hreinsuð í 
júnímánuði fyrir Sólseturshátíð.

Vilja styrkja 
Bláa herinn

léttur föstudagur
á morgun föstudaginn 18.nóv-

ember kl 14:00 er Léttur föstu-
dagur á Nesvöllum.

Upplestur úr bókum.Það er Bóka-

safn Reykjanesbæjar sem sér um að 
kynna áhugaverðar bækur.

Allir velkomnir. Kaffihúsið opið.
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hagstætt verð 
á húsbílum
gE bilasala Bolafót 1 var með 

sýningu á notuðum hús-
bílum á dögunum. Bílarnir 

eru til sölu og líta einstaklega vel út. 
Innréttingar eru hinar glæsilegustu.
Húsbílarnir eru á hagstæðu verði. 
Guðmundur hjá GE bílum sagði 
að nóg hefði verið að gera í ferða-
mannabransanum í sumar. Einnig 
sögðu þeir hjá GE að sala nýrra bíla 
gangi vel í ár og einnig væri ágætis 
sala á notuðum bílum.

Ferðaþjónustan er 
kjarninn í starfseminni

Það vakti nokkra athygli á 
dögunum að Þorsteinn 
Gunnarsson úr Grindavík hafi 

vent sínu kvæði í kross og tekið sér 
starf sveitarstjórs í Skútustaðahreppi. 
Við heyrðum aðeins í Þorsteini.

Hvað kom til að þú ákvaðs að sækja 
um stöðu sveitarstjóra norður í landi?

Það var reyndar þannig að mín 
elskulega eiginkona sá þessa auglýs-
ingu og vakti athygli mína á starfinu. 
Mér fannst þetta spennandi og ákvað 
að sækja um. Þegar mér bauðst svo 
starfið ákváðum við að kýla á þetta 
enda góður tími til þess að breyta til 
eftir skemmtileg ár í Grindavík. Ég hef 
starfað í stjórnsýslunni í bráðum átta 
ár og hef verið að mennta mig tals-
vert og var opinn fyrir því að skoða 
þennan vettvang í kjölfar næstu sveit-
arstjórnarkosninga. En eins og við 

segjum í fótboltanum, í Mývatnssveit 
opnaðist óvæntur félagaskiptagluggi 
sem skapaði tækifæri sem ég gat ekki 
sleppt. Ég hef brennandi áhuga á sveit-
arstjórnarmálum og í Mývatnssveit er 
mikið um að vera þessi misserin og 
verkefnin eru ærin.

Þú ert fæddur og uppalinn í sjáv-
arplássi þ.e. Vestmannaeyjum star-
faðir þar og fórst svo til starfa í öðru 
sjávarútvegsplássi þ.e. Grindavík. Er 
umhverfið ekki verulega ólíkt í Skútu-
staðahreppi?

Jú, vissulega er umhverfið öðru-
vísi, Mývatnssveit er eins og allir vita 
náttúruparadís og ferðaþjónustan 
er kjarninn í starfseminni. En í mín-
um huga snýst þetta fyrst og fremst 
um fólk, samskipti og að þjónusta 
nærsamfélagið. Að mörgu leyti eiga 
Vestmannaeyingar og Mývetningar 

margt sameiginlegt. Þetta hrikalega 
skemmtilegt og afgerandi fólk sem er 
ekkert að fara í kringum hlutina held-
ur segir það sem því í brjósti býr. Mér 
líkar það vel og tengi því vel við Mý-
vetninga. 

Hver eru helstu verkefnin sem þú 
þarft að fást við?

Óhætt er að segja fyrstu vikurnar 
í starfi sveitarstjóra Skútustaðahrepps 
hafi verið viðburðaríkar. Fyrsta daginn 
sem ég mætti til starfa kom niðurstaða 
úrskurðarnefndar um umhverfis- og 
auðlindamál sem felldi úr gildi fram-
kvæmdaleyfi fyrir Kröflulínu 4. Þetta 
mál hefur reynt mikið á fámenna 
stjórnsýsluna og sveitarstjórnina en 
um leið og úrskurðurinn kom var sett 
af stað verkefnisáætlun sem unnið var 
eftir þar sem markmiðið var að fara 
skipulega í gegnum úrskurðinn til þess 

m.a. að fullnægja rannsóknarskyldu 
samkvæmt stjórnsýslulögum. Nýtt 
framkvæmdaleyfi var gefið út rúm-
lega tveimur vikum síðar. Ég verð að 
hrósa sveitarstjórn og skipulagsnefnd 
ásamt sérfræðingum okkar fyrir fag-
leg vinnubrögð í kjölfar úrskurðsins. 
Jafnframt höfum við átt í góðu sam-
starf í við nágrannarsveitarfélög okkar 
í þessu erfiða máli. 

Fleiri stórmál hafa verið í vinnslu 
og sér vonandi fyrir endann á þeim 
flestum en þau snúa fyrst og fremst 
að skipulagsmálum. Mitt fyrsta verk 
var að innleiða málakerfi til þess að 
efla stjórnsýsluna. Nú stendur yfir 
vinna við fjáhagsáætlun. Svo er ég 
bara að koma mér inn í málin í ró-
legheitunum. Nóg er af verkefnunum 
og tilhlökkun að takast á við þau. Á 
þessum stutta tíma hér í Mývatnssveit 

hef ég fengið mjög góðar móttökur 
hjá sveitarstjórn, starfsfólki sveitarfé-
lagsins og þeim Mývetningum sem ég 
hef kynnst. Ég er mjög þakklátur fyrir 
það. Á næstu vikum stefni ég að því að 
heimsækja fleiri vinnustaði og kynn-
ast fleira fólki hér í sveitinni.

Allur ágóði 
rennur til 
góðgerðarmála 
á Suðurnesjum

lionessuklúbbur Keflavík-
ur er nú á fullu að vinna að 
sinni árlegu fjáröflun. Þegar 

Reykjanes leit við í Rauðakrosshúsið 
einn daginn voru Lionessurnar á fullu 
að nnýta hina sívinsælu jólakransa. 
Í ár er boðið upp á íslenskt sælgæti. 
Allur ágóði af sölunni rennur til góð-
gerðarmála. Lionessur hafa styrkt fjöl-

mörg góðgerðarmál í gegnum árin.
Jólakransarnir hafa ávllt fengið góðar 
móttökur hjá fyrirtækjum og einstak-
lingum hér á Suðurnesjum. Segjast 
þær vona að það verði eins í ár.

Þeir sem vilja kaupa geta haft sam-
band við Gunnþórunni í síma 895-
1229 og Eydís Eyjólfsdóttir í síma 863-
0158.
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Bæjarráð Grindavíkur bókaði 
á fundi sínum 8.nóvember 
s.l.“Dýraverndunarfélagið 

VILLIKETTIR , óskar eftir samstarfi 
við Grindavíkurbæ og viðurkenn-
ingu á aðferðafræði sinni sem kennd 
er við TNR (Trap-Neuter-Return) eða 
Fanga-Gelda-Skila.

Jafnframt lagt fram minnisblað 

Heilbrigðiseftirlits Suðurnesja um 
TNR aðferðafræðina.

Bæjarráð þakkar fyrir erindið en 
hafnar þátttöku í verkefninu að þessu 
sinni“.

FAngA  
geldA  
SkilA

grindavíkurbær: 
heilsueflandi samfélag
á fundi bæjarráðs Grinda-

víkur fór fram kynning á 
verkefninu Heilsueflandi 

samfélag sem er á vegum Embættis 
landlæknis. Heilsueflandi samfélag 
miðar að því að þróa samfélagslegan 

ramma utan um markvissa og heild-
ræna heilsueflingu allra aldurshópa. 
Í þeim tilgangi eru lagðir til grund-
vallar fjórir áhrifaþættir heilbrigð-
is sem unnið er með, það er nær-
ing, hreyfing, geðrækt og lífsgæði. 

Nefndin samþykkir að Grindavíkur-
bær sæki um aðild og verði heilsuefl-
andi samfélag og að forvarnarteymi 
Grindavíkurbæjar verði stýrihópur 
verkefnisins.

Þurfum að sýna mikið 
aðhald og útsjónarsemi
reykjanes hafði samband við 

Kjartan Má Kjartansson bæj-
arstjóra Reykjanesbæjar.

Hvað segir þú um stöðu bæjar-
ins. Er líklegt að ykkur takist að ná 
samkomulagi við kröfuhafa þannig 
að ekki þurfi að koma til frekari af-
skipta Eftirlitsnefndar sveitarfélaga?

Staða bæjarins fer batnandi en 
við eigum samt talsvert í land og 
alveg ljóst að við munum ekki geta 
lagt fram trúverðuga aðlögunaráætl-
un, sem sýnir hvernig við hyggjumst 
komast undir 150% skuldaviðmið 
sveitarstjórnarlaga fyrir árslok 2022, 
nema með aðkomu kröfuhafa. 

Viðræður við þá standa enn yfir 
og á þessari stundu er ómögulegt að 
segja hvort þær skili viðunandi ár-
angri. 

Íbúum fjölgar í Reykjanesbæ.
atvinnulífið hefur tekið við sér. At-
vinnuleysi er orðið lítið. Meiri pen-
ingar koma í bæjarkassann. Er staðan 
ekki mun betri en síðustu árin?

Auknum fjölda íbúa fylgja aukin 
útgjöld. Áskorunin er að eyða ekki 
öllum tekjuaukanum jafn óðum 
eins og því miður hefur alltof oft 
verið raunin. Til þess þurfum við að 
sýna mikið aðhald og útsjónarsemi í 
rekstri og halda fast um hverja krónu.

heimildamynd um Guðna á 
trukknum.

Guðni Ingimundarson, 
heiðursborgari Sveitarfélagsins Garðs 
er vel þekktur á Suðurnesjum og víðar 
fyrir störf sín og framkomu.  Á óvenju 
langri starfsævi stundaði Guðni verk-
töku á Suðurnesjum og kom að fjölda 
framkvæmda.  Guðni hafði yfir að 
ráða búnaði sem hann beitti af mik-
illi færni við lausn margvíslegra og 
flókinna verkefna, sem meðal annars 
tengdust tilfærslu þungra véla og bún-
aðar.  Guðni er þekktur af hófstilltri 
framgöngu og hefur fyrir löngu öðlast 
traust og virðingu samferðafólks síns.

Unnið hefur verið að gerð heim-
ildamyndar um Guðna, undir heitinu 
„Guðni á trukknum“. Heimilda-
myndin fjallar um kröftugt lífshlaup 
Guðna, sagt er frá verkefnum og 
atburðum með stuðningi ríkulegs 
myndefnis.  

Guðmundur Magnússon kvik-
myndagerðarmaður gerir myndina.  
Handrit er eftir Hörð Gíslason og tón-
list eftir Tryggva M Baldvinsson.

Gerð heimildamyndarinnar er 
styrkt af Sveitarfélaginu Garði og 
Uppbyggingarsjóði Suðurnesja.

Hægt er að sjá sýnishorn úr 
myndinni á:www.svgardur.is

heimildamynd 
um guðna á 

trukknum.

kjörbúðin opnar 
í sandgerði.
Það var létt yfir fólki á opnunar-

degi Kjörbúðarinnar í Sand-
gerði þann fimmta nóvember 

s.l Hún leysir af hólmi verslunina Sam-
kaup Strax og er sú fyrsta í röð þannig 
verslana á landinu. Það sást strax á 
fyrsta degi að íbúar taka þessari búð 
fegins hendi.

Gunnar Egill Sigurðsson, fram-
kvæmdastjóri verslunarsviðs Sam-
kaupa hf. sagði að Kjörbúðin væri ný 
keðja sem væri hönnuð út frá þörfum 
og óskum þúsunda viðskiptavina sem 
hefðu tekið þátt í skoðanakönnun. 
Gunnar sagði að Kjörbúðin væri 
hönnuð út frá niðurstöðum úr þessum 
könnunum. Hugmyndin væri að bjóða 
í heimabyggð lágt vöruverð og miklu 
meira vöruúrval en hefur þekkst.

Nú skulum við íbúarnir samein-
ast um Kjörbúðina okkar og versla í 
heimabyggð.
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Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800 www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki

Æskilegt er að viðkomandi geti  
hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármála
ráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Sækja skal um starfið á Starfatorgi:  
www.starfatorg.is starfið er með númerið 
201611/1438

Umsóknarfrestur er til og með 28. nóvember 2016.

Nánari upplýsingar um starfið veita Vilmar Pétursson 
(vilmar.petursson@vmst.is)  mannauðsstjóri og 
Hrafnhildur Tómasdóttir sviðsstjóri (hrafnhildur.
tomasdottir@vmst.is) í síma 5154800.

Öllum umsóknum verður svarað þegar ákvörðun um 
ráðningu liggur fyrir.

Hæfni- og færnikröfur:
•  Skipulagshæfileikar

• Frumkvæði

• Samstarfshæfni

• Stjórnunarhæfni

• Hæfni í verkefnastjórnun

• Góð kunnátta í ensku og einu norðurlandamáli

Menntunarkröfur:
Háskólamenntun í félagsráðgjöf, náms og starfs
ráðgjöf eða önnur háskólamenntun sem nýtist í 
starfi. Stjórnendamenntun og stjórnendareynsla  
er kostur.

Starfshlutfall er 100%. 

Laus er til umsóknar staða forstöðumanns hjá þjónustuskrifstofu Vinnumálastofnunar á Suðurnesjum  
sem staðsett er í Reykjanesbæ. 

Forstöðumaður annast daglega stjórn þjónustuskrifstofu í samræmi við starfsáætlun samþykkta af stjórn 
Vinnumálastofnunar. Forstöðumaður ber ábyrgð á framkvæmd, samræmingu og skiptingu þeirra verkefna 
sem honum og undirmönnum hans er falið að sinna ásamt því að sinna samskiptum við atvinnurekendur og 
ráðgjöf og vinnumiðlun til atvinnuleitenda. Hann ber jafnframt ábyrgð á þeim starfsháttum sem viðhafðir eru 
á hans þjónustuskrifstofu og að almennum ákvæðum upplýsinga og stjórnsýslulaga sé ávallt gætt. 

Á þjónustuskrifstofunni starfa 5 manns. Forstöðumaðurinn mun heyra undir sviðsstjóra ráðgjafar og 
vinnumiðlunarsviðs stofnunarinnar. Leitað er eftir einstaklingi sem á auðvelt með að tileinka sér gildi 
Vinnumálastofnunnar: Fyrirmyndarþjónusta; Virðing; Áreiðanleiki. 

Forstöðumaður 
þjónustuskrifstofu

Vinnumálastofnun á Suðurnesjum

Auglýsingar: sími: 578-1190 
& netfang: auglysingar@fotspor.is. 
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Þetta er engin spurning

Viðbótarlífeyrir
er nauðsyn

Lágmarksframfærsla
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Allianz Ísland hf. | Digranesvegi 1 | 200 Kópavogi | 595 3400 | allianz@allianz.is | allianz.is
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SJÁVARÚTVEGUR
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

1.maí

Óskum öllum launþegum á Íslandi 
til hamingju með baráttudag 

verkalýðsins

Kópavogsbær

RAFIÐNAÐARSAMBAND 
ÍSLANDS

MÁNAÐARINS
Á KFC

www.kfc.isis

899krónur

gerðir
í boði

sweet
chili bbq

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

 

Útvegsmannafélag 
Reykjavíkur

Útvegsmannafélag 
Hornafjarðar

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Stálskip ehf Hvalur

Hafmeyjan

ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar  
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf -

bærar hvalveiðar að  jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar

Verkalýðsfélag Akranes

Garður

Reykjavíkurvegi 70 • sími 555 2811

 
     

lið myllubakkaskóla vann First 
lego league á Íslandi 2016

lið Myllubakkaskóla, Myll-
arnir, gerðu sér lítið fyrir og 
sigruðu First Lego League 

keppnina í ár og óskum við þeim til 
hamingju með sigurinn.

Klaudia, Gabriela, María Rós, 
Hafdís Eva, Aron Gauti, Sæþór Elí, 
Hjörtur Máni og Sávia.

Liðsstjórar þeirra voru Ingibjörg 
Jóna, Íris Dröfn og Sveinn Ólafur.

Í rúma tvo mánuði hafa þessir 
nemendur undirbúið sig stíft fyrir 
First Lego league keppnina. Keppnin 
byggir á mörgum þáttum s.s. liðs-
heild, að hanna bíl (robot), forrita 

hann til að leysa ákveðnar þraut-
ir, vinna rannsóknarverkefni út frá 
ákveðnu vandamáli og koma með 
lausn. Einnig þurfti liðið að kynna 
verkefnið sitt og ákvað að heimsækja 

m.a. fræðslustjóra og fleiri starfs-
menn í Ráðhúsi Reykjanesbæjar.

myllubakkaskoli.is

Aflafréttir

Allir Vísisbátarnir 
komust yfir 500 tonn
Ansi merkilegur október mánuð-

ur sem er núna er liðin.  Ekki 
voru nú margir bátar héðan 

frá Suðurnesjunum á veiðum á sínum 
heimamiðum því svo til allir línubátarnir 
voru úti við norðurlanidnu 
alveg austur að Langanesi.  
Ekki nóg að línubátarnir 
hafi farið á flakk, heldur 
fóru allir þrír netabátarnir 
sem Hómgrímur gerir út 
í ferðalag vestur til Flat-
eyrar og voru að stunda 
netaveiðar þaðan.  Er  það 
mjög sérstakt að netabátar 
séu á veiðum um haustið 
þarna fyrir vestan því 
Vestfirðingar sjálfir hafa 
alltaf verið fastheldnir á 
línuveiðar.

Það var Sandgerðingurinn Guðjón 
Bragason sem fyrstur fór þarna vest-
ur enda var hann lang aflahæstur allra 
netabátanna í október með 155 tonn í 15 
róðrum og mest 18 tonn.  Grímsnes GK 
var með 118 tonn í 9 og mest 23 tonn og 
Maron GK 100 tonn í 13 og mest 14,5 
tonn.  Erling KE er hættur veiðum á 
grálúðunni og er kominn í slipp í Njarð-
vík.  Sæljós GK var emð 7,5 tní 7 í Bol-
ungarvík af skötusel. 

Mokveiði var hjá línubátunum sem 
eins og áður segir voru að veiðum við 
norðurlandið.  Jóhanna Gísladóttir GK 
setti met og það ekkert smá met því þeir 
enduðu með 709 tonn í aðeins 5 róðrum 
eða 142 tonn í róðri og settu Íslandsmet  
enn aldrei áður hefur línubátur veitt jafn 
mikin afla á einum mánuði og Jóhanna 
gerði.

Enn hann var ekki sá eini sem setti 
met.  Sighvatur GK sem er mun minni 
bátur enn Jóhanna  komst í 602 tonn í 
6 róðrum og er þetta lang mesti afli sem 
að Sighvatur GK hefur fengið á einum 
mánuði frá því báturinn var smíðaður 
fyrir 51 ári síðan.  Hugsanlega er hægt að 
finna meiri afla í net, enn það bíður smá 
rannsóknarvinnur að finna það út.

Allir Vísisbátarnir komust yfir 500 
tonnin í október og var Sturla GK með 
573 tonn, Kristín GK 563 tonn, Fjölnir 

GK 555 tonn og eru allar þessar 3 tölur 
aflamet hjá þessum bátum.  Páll Jóns-
son GK 534 tonn.  Á eftir þessu þá kom 
Valdimar GK með 407 tonn í 7, Hrafn 
GK 366 tonn í 6 og Tómas Þorvaldsson 

GK 356 tonn í 7.
Af öðrum línubát-

um þá má nefna að 
Auður Vésteins SU var 
með 195 tn í 20, Gísli 
Súrsson GK 190 tn í 
20.  Gulltoppur GK 115 
tní 18, Dóri GK 87 tn í 
11 og Katrín GK 80 tní 
11.   Daðey GK 106 tn 
í 24, Von GK 102 tní 
17,  Darri EA 71 tn í 19 
og Pálína Ágústdóttir 
GK 69 tn í 17.  Það má 

geta þess að tveir síðastnefndu bátarnir 
eru gerðir út af fiskverkunni K og G í 
Sandgerði og landa bátarnir afla sínum 
í Hrísey sem að hluta til er unnin þar og 
restinni er síðan ekið til Sandgerðis. 

Einu bátarnrir sem má segja að hafi 
verið að veiða hérna á heimamiðum 
voru dragnótabátarnir í Sandgerði enn 
aflin hjá þeim var frekar rólegur .  Örn 
GK var hæstur með 71 tní 10 og mest 
22 tonn.  Njáll RE 67 tn í 10 og mest 
12,4 tonn.  Benni Sæm GK 66 tní 11 og 
mest 12,3 tonn.  Sigurfari GK 38 tn í 12 
og mest 13 tonn.  Siggi Bjarna GK 31 tn 
í 6 og mest 13 tonn og Arnþór GK rak 
lestina með 13 tonní 2. 

Núna loksins er Guðbjörg GK 666 
nýjasti báturinn hjá Stakkavík kominn 
á flot eftir lengingu.  Báturinn er einn 
af þessum kínabátum og var keyptur til 
Stakkavíkur og réri hjá þeim undir nafn-
inu Kristbjörg SH.  Fór hann í Njarð-
víkurslipp í sumar til að lengja hann og 
mun hann fara til línuveiða.  Starfsmenn 
Njarðvíkurslipps slaka ekkert á þótt þeir 
séu búnir með 3 kínabáta að lengja því 
núna er fjórði báturinn í lengingu þarna 
hjá þeim og er það grænlenskur bátur 
sem fyrst var keyptur hérna til Íslands 
og hét fyrst Ólafur GK enn báturinn réri 
aldrei á Íslandi undir því nafni  heldur 
var seldur svo til um leið og hann kom 
til landsins.
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Tæki til vetrarþjónustu 

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

V
H
/1
6-
04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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Út er komin hjá Veröld bókin 
Baldursbrá, saga byggð á æv-
intýraóperunni eftir Gunn-

stein Ólafsson. Mynddiskur með óp-
erunni fylgir.

Baldursbrá vex og dafnar í gróinni 
lautu en fyllist mikilli löngun til að sjá 
sólarlagið sem blasir við ofan af ásn-
um. Með hjálp Spóa og Rebba kemst 
hún þangað – en lendir í miklum 
háska á þessum nýju slóðum. Fjörugir 
yrðlingar koma við sögu og Hrúturinn 
hræðilegi sem má ekkert aumt sjá án 
þess að vilja éta það.

Sagan byggist á ævintýraóper-
unni vinsælu Baldursbrá og er skreytt 
myndum eftir Freydísi Kristjáns-
dóttur. Bókinni fylgir mynddiskur 
með upptöku frá sýningunni í Hörpu 
með texta á íslensku, ensku, þýsku, 

dönsku, frönsku og ungversku.
Baldursbrá er 31 blaðsíða að lengd. 

Anna Cynthia Leplar sá um kápu-
hönnun og hönnun innsíðna. Bókin er 
prentuð í Slóveníu.

Óvænt atvik verða til þess að 
lóunginn Lói verður eft-
ir þegar langbesta vinkona 

hans, Lóa Vera, flýgur suður um höf 
með hinum farfuglunum um haustið. 
Lói er staðráðinn í að berjast fyrir lífi 
sínu og hitta Lóu Veru aftur um vorið. 

Hann lendir í ýmsum hremmingum 
og þarf að kljást við ótal ógnir; fálk-
ann Skugga og fleiri rándýr sem vilja 
koma honum fyrir kattarnef og ekki 
síst ískaldan heimskautaveturinn. 
Með hjálp nýrra vina tekst honum hið 
ómögulega – og meira en það!

Í framleiðslu er alþjóðleg stór-
mynd eftir þessari spennandi og 
hugljúfu sögu. Hún kemur úr smiðju 
þeirra sömu og gerðu Þór – Hetjur 
Valhallar sem er mest sótta íslenska 
kvikmyndin utan landsteinanna. Bók-
in kemur einnig út með enskum texta 
og ber þá titilinn Ploey – You never fly 
alone.

Lói – þú flýgur aldrei einn er 64 
blaðsíður að lengd. Bókin er prentuð 
í Slóveníu.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900

SkemmtilegAr og 
hreSSAr perSÓnur
Bókaútgáfan Óðinsauga gefur 

út bókina Einfari eftir Hildi 
Sif Thorarensen. Reykjanes 

spurði Hildi út í bókina.
„Hugmyndin á bak við bókina 

kviknaði þegar ég var á leið í lækn-
isfræðinám við Háskólann í Osló og 
hafði sótt um að byrja á vorönn svo 
ég fengi tækifæri til að æfa mig betur 
í norskunni. Það hafði lengi blundað í 
mér að skrifa bók og ég oftar en einu 
sinni byrjað að skrifa en þó einhvern 
veginn aldrei tekist að ljúka verkinu 
eða fá hugmynd sem mér fannst ég 
geta unnið til enda. Þarna sit ég með 
medisinsk statistikk fyrir framan mig 
og er að stauta mig í gegnum illskilj-
anlegt hrognamál á stærðfræði-ísku 
þegar vinur minn fer að spjalla við 
mig á Facebook. Samtalið leiðist svo 
fyrir einhverja tilviljun út í þau ein-
kennilegu sambönd sem hann hafði 
verið í um ævina og þá sérstaklega 
í það skiptið þegar hann var með 
franskri stúlku af kaþólskum ættum 
sem vildi meina að hún væri vampíra. 
Stúlkan hafði látið sérsmíða upp í sig 

vígtennur og bjó í dýflissu þar sem 
hún hafði flauelsklætt hillur og skreytt 
með dúkkuhausum í formalíni ásamt 
fuglsbeinagrindum og öðrum ein-
kennilegum munum. Ofan á þetta allt 
saman hélt hún tvo smávaxna snáka 
sem bitu vin minn á meðan hann svaf.

Ég gat ekki hætt að hugsa um þessa 
einkennilegu persónu og dró raunar í 
efa að hún væri til uns hann sýndi mér 
myndir af herlegheitunum. Þegar þá 
var komið við sögu var ég harðákveði 
að nota hana í skáldsögu þar sem týpu 
eins og þessari verður að deila með 
heiminum. En þar sem hún var komin 
í bókina fannst mér eðlilegt að vinur 
minn fengi að vera með líka, það lá 
því vissulega beint við að drepa hann 
í fyrsta kafla og hefja þannig söguna 
sem ég og gerði.

Það sem ég lagði upp með var að 
skapa skemmtilegar og hressilegar 
persónur sem þurfa að kljást við 
dularfull og hryllileg morð og illa inn-
rætta morðingja. Ég vildi því mynda 
hálfgert "kontrast" á milli þessara 
tveggja þátta í sögunni. Sögusviðið er 

Osló þar sem ég bý og aðalpersónan 
er amerískur geðlæknir sem á norska 
mömmu. Hann flytur til Oslóar þar 
sem mamma hans fær brjóstakrabba-
mein og hann vill vera stuðningur fyr-
ir hana í gegnum veikindin. Hann hef-
ur áður starfað fyrir FBI þar sem hann 
greindi hættulega glæpamenn og hef-
ur jafnframt skrifað fjölmargar bækur 
um greiningar sýnar á raðmorðingj-
um. Þrátt fyrir að vera mikið mennt-
aður er Alexander mjög lífsglaður og á 
tíðum klaufskur.

Alexander vinnur með Júlíu sem 
er yfirrannsóknunum í Osló og er 
meinilla við geðlækna. Það voru yfir-
menn hennar sem réðu Alexander og 
prönguðu honum upp á hana, henni 
til mikillar vanþóknunar. Til viðbótar 
við þau tvö er tvíeykið Erik og Herkú-
les. Erik er fyrrum hermaður. Hann er 
þrekvaxinn og mikill matmaður ásamt 
því að vera svolítið hávær. Herkúles er 
samkynhneigður og nokkuð sómakær 
en þó semur þeim einstaklega vel og 
hafa þeir unnið lengi saman.

Sagan heitir Einfari og ég byggi 

hana upp á svolítið 
óvenjulegan hátt þar 
sem ég skrifa 1, 3, 5, 
o.s.frv. kafla út frá 
öðru sjónarhorni 
en 2, 4, 6. o.s.frv. 
Sléttutölurnar fjalla 
um fyrrnefnda fjór-
menninga og rann-
sóknir þeirra eða 
persónuleg samskipti 
en oddatölukaflarn-
ir um eitthvað allt 
annað. Ég hef gaman 
af því að setja mig 
í spor mismunandi 
sögupersóna og því 
finnst mér áhugavert 
að sýna lesandan-
um inn í hugarheim 
þeirra persóna sem 
koma við sögu, þá 
t.d. fórnarlambsins, 
morðingjans eða 
annarra sem hafa 
eitthvað með málið 
að gera“.

hugljúf, 
spennandi 
og fyndin
út er komin hjá 
Veröld barna-
bókin Lói – Þú 
flýgur aldrei 
einn úr smiðju 
GunHil.

ævintýraóperan 
baldursbrá

jÓlAhÚS Í ár
umræður um viðurkenningar æi 

Garði og ákvörðun á fundi Um-
hverfisnefndarinnar frá 20. nóv. 2015 
um að

sólseturshús sé valið á hverju 

ári en jólahús, fallegasti garður og 
snyrtilegasta húsið verði

valið til skiptis. Ákveðið að árið 
2016 verði jólahúsið valið. Því mun 
skipulag valsins

verða með þeim hætti að jólahús-
ið sé valið árið 2016, 2017 sé fallegasti 
garðurinn valið

og 2018 snyrtilegasta húsið valið 
og þessari röð svo haldið.

ekki meira en 10 milljónir
á fundi bæjarráðs Grindavikur 

10.nóvember s.l. lá fyrir erindi 
frá Golfklúbbi Grindavíkur þar sem  
óskað er eftir viðauka við viljayfirlýs-
ingu um stuðning við uppbyggingu 

Húsatóftavallar dags. 29. apríl 2015 í 
ljósi þess að kostnaður hefur reynst 
hærri en áætlað var.

Bæjarráð hafnar því að leggja 
meira fé í framkvæmdir við Húsa-

tóftavöll, umfram þær 10 milljónir 
sem bærinn hefur skuldbundið sig til 
í viljayfirlýsingunni.
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hugljúf, 
spennandi 
og fyndin

KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 

Veggljós - Loftljós - Útiljós

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 844-1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land



16   17. nóvember 2016

Gæðavörur frá traustum framleiðanda

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð nú: 209.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð nú: 169.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð nú: 319.900,-
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Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari

Verð nú: 139.900,-

AddWash
TM TM

Einnig fáanleg 
til innbyggingar

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt 
Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • Nýtt Smart viðmót 
• Quad-Core örgjörfi

 32“ kr. 79.900.- / 40“ kr. 99.900.- 
/ 49“ kr. 119.900,- / 55“ kr. 159.900.-

43“ kr. 119.900.- / 49“ kr. 159.900.-
 / 55“ kr. 189.900.- /  65“ kr. 319.900.-

43“ kr. 139.900.- / 49“ kr. 169.900.- 
/ 55“ kr. 199.900.- /  65“ kr. 309.900.-

KU6655/6505KU6405/6475K5505

OpnunarTími 
virKa daga Kl. 10-18 Og 
laugardaga Kl. 11-15

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

hafnargöTu 23 · reyKjanesbæ · sími 421-1535
Greiðslukjör

Vaxtalaust 
í allt að 12 mánuði


