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Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

Fallegur 
boðskapur

AflAfréttir Glæsilegt í 
Auðarstofu

Gleðilega jólahátíð
Aðventan er skemmtileg. Allir að 

undirbúa komu jólanna. Fallegar 
útiskreytingar út um allt.Góður 

siður að lýsa upp svartasta skammdegið 
hjá okkur.Nú nálgast jólin og spenningur-
inn hjá unga fólkinu eykst. Reykjanes 

óskar öllum lesendum sínum gleðilegrar 
jólahátíðar.
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Fallegur boðskapur

Jólin nálgast og tilhlökkun meðal barnanna er mikil.Það sama á við 
um marga fullorðna. Jólin eru svo sérstök í huga okkar flestra.Á 
þessum tímamótum gefum við gjafir,skreytum húsin bæði utan 

og innandyra. Við leggjum áherslu á að gera vel við okkur í mat og höld-
um í siðina. Flestir eru með ákveðnar venjur á aðfangadagskvöld þ.e. 
hamborgarahryggur,rjúpur,hreindýr,eða annað kjötmeti. Ennaðrir eru 
svo með hnetusteik eða annað í þeim dúr.

Aðventan er skemmtilegur tími á meðan við 
erum að undirbúa komu jólanna.

Spenningur barnanna og jafnvel fullorðinna er 
mikill í að opna gjafirnar. Það er fallegur siður að 
minnast jólanna með því að gefa gjafir.

En spyrja má er þetta sem ofan er talið tilgang-
ur þess að við höldum jólin hátíðleg. Sem betur 
fer er boðskapur jólahátíðarinnar allt annar. Við 
minnumst fæðingu frelsarans. Við minnumst þess 
að við erum kristin þjóð. Við hugleiðum hvað 
kristin trú er mikilvæg fyrir okkur öll. Trúin leggur svo mikla áherslu á 
umburðarlyndi,sem við eigum að sýna hvort öðru. Við þurfum örugg-
lega að læra það mun betur. Við eigum að virða skoðanir annarra. Við 
þurfum ekki að vera sammála, en það er allt í lagi þótt allir séu ekki 
sammála okkur í öllum málum. Við eigum að leggja mun meiri áherslu 
á það við unga fólkið hvers vegna við erum að halda jólin.

Jólin og boðskapur þeirra má ekki drukkna í jólasveinunum og hinu 
veraldlega eins og gjöfunum.

Eitt sem mikið hefur breyst frá því sem áður var er fræðsla um jóla-
boðskapinn bæði í leikskólum og grunnskólum. Því miður er það svo 
á mörgum þessara uppeldirstofnana að það virðist algjört bannorð að 
uppfræða börnin um tilgang jólanna hvað varðar kristin boðskap þeirra.

Það er skrítið að tala þannig um jólin eins og að við séum að minnast 
þeirra vegna jólasveinanna,Grýlu og Leppalúða. Jólin séu aðeins haldin 
í veraldlegum tilgangi.

Hefur einhver virkilega þá trú að boðskapur jólanna skemmi eitt-
hvert barn ?

Börn geta ekki haft slæmt að því að heyra söguna um fæðingu Jesú og 
þann fallega boðskap sem fylgir.

Við heyrum daglega af stríðsátökum víðs vegar í heiminum. Þúsund-
ir almennra borgara er drepin í tilgangslausum átökum.Það er hörmu-
legt að ætla að gera út um deilumálin á þennan hátt.Þetta er einmitt 
afleiðingin ef við berum ekki virðingu fyrir misjöfum skoðunum.

Ef allir bæru gæfu til þess að fara eftir boðskap kristinnar trúar væru 
þessu stríðsátök ekki til staðar.

Ágætu lesendur. Reykjanes ókskar okkur öllum að við megum eiga 
gleðiríka jólahátíð.

Sigurður Jónsson

leiðAri
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ReykjANes eR dReiFT í 10.000 eiNTökUm  
ókeypis í ALLAR íBúðiR Á ReykjANesi.

Næsta blað Reykjanes kemur næst 
út fimmtudaginn 5.janúar 2017.

Hámarks ársgreiðsla
Hámarks ársgreiðsla fyrir heil-

brigðisþjónustu almennra 
notenda verður 69.700 krónur á 
ári í nýju kerfi, samkvæmt tilkynn-
ingu velferðarráðuneytisins. Þetta 
er ekki í samræmi við það sem vel-

ferðarnefnd Alþingis hefur eftir 
Kristjáni Þór Júlíussyni heilbrigðis-
ráðherra í nefndaráliti um miðað sé 
við að almennar hámarksgreiðslur 
sjúkratryggðra verði ekki hærri en 
50 þúsund krónur.

sveitarfélögin úr 74 í 9
samtök atvinnulífsins hafa látið 

gera skýrslu þar sem lagt er til að 
sveitarfélögum fækki úr 74 í 9.Sam-

kvæmt þessari hugmynd verða öll 
sveitarfélögin á Suðurnesjum sam-
einuð í eitt.

stjórn sss ræðir 
sameiningarmál
stjórn Sambands sveitarfélaga á 

Suðurnesjum tók fyrir á fundi 
símum í vóvember.Tillaga 

um úttekt á ávinningi af sameiningu 
sveitarfélaga á Suðurnesjum rædd af 
stjórn. 

Fulltrúar Sveitarfélagsins Voga og 
Grindavíkur sögðu frá því að ekki væri 
vilji til þess að skoða sameiningarkosti 
eins og staðan er núna. 

Fulltrúi sveitarfélagsins Voga hefði 
viljað fá frekari upplýsingar um kostn-
að, tíma og hvaða sameiningarmódel 
eigi að kanna fyrst þessi gögn fylgja 
ekki, getur sveitarfélagið Vogar ekki 
fallist á tillöguna.

Fulltrúi Reykjanesbæjar óskaði að 
eftirfarandi yrði fært til bókar;

„Ég undirrituð harma það að 
sveitarfélögin Garður, Sandgerði, Vogar 

og Grindavík vilji ekki standa saman 
að gerð faglegrar úttektar á hverjir eru 
mögulegir kostir og gallar við samein-
ingu allra eða einhverra sveitarfélaga á 
Suðurnesjum.

Íbúar og sveitarstjórnarmenn hafa 
flestir sína skoðun á því hvort viðkom-
andi vilji sameinast einhverju öðru 
sveitarfélagi eða sé alfarið á móti því 
að sameinast. Hafa tilfinningar sveit-
arstjórnarmanna til sinnar heima-
byggðar örugglega alltaf talsverð áhrif á 
ákvörðun þeirra.

Ég tel það afar mikilvægt að fá 
óháða og faglega úttekt á því hvort sam-
eining sveitarfélaganna hér á svæðinu 
geti þjónað hagsmunum íbúa og styrkt 
stjórnsýsluna á Suðurnesjum til lengri 
tíma litið.

Við stöndum andspænis  miklum 

áskorunum sem geta skipt miklu varð-
andi uppbyggingu svæðisins og því er 
mikilvægt að við séum tilbúin til að 
mæta þeim þegar að þar að kemur“.

Eftirfarandi var bókað af fulltrúum 
sveitarfélagsins Garðs og Sandgerðis: 
Bæjarstjórnir Sveitarfélagsins Garðs og 
Sandgerðisbæjar voru fyrir síðasta að-
alfund SSS búin að samþykkja að hefja 
vinnu við að kanna kosti og galla mögu-
legrar sameiningar sveitarfélaganna 
tveggja. Rétt er að sú vinna sé kláruð 
áður en frekari sameiningarkostir verða 
skoðaðir. Því teljum við ekki rétt að fara 
í þá vinnu sem felst í fyrirliggjandi til-
lögu á þessum tímapunkti“.

Eins og fram hefur komið áður hafa 
Garður og Sandgerði skipað nefnd til 
að kanna kosti og galla þess að þessi tvö 
sveitarfélög sameinist.

starfslokasamningur bæjar-
stjóra 13,5 milljónir krónur
bæjarráð Grindavíkur bókaði á 

fundi sínum 6.des.s.l.“Óskað 
er eftir viðauka á fjárhagsárið 

2016 vegna starfsloka fráfarandi bæj-
arstjóra að fjárhæð 13.509.000 sem 
skiptist þannig:

Laun og launatengd gjöld 
12.079.000 kr. og aðkeypt þjón-
usta 1.430.000 kr. Aðkeypt þjónusta 

sundurliðast þannig:
Auglýsingar kr. 265.000, lögfræði-

ráðgjöf kr. 665.000 og ráðgjöf við 
ráðningu kr. 500.000.

Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn 
að samþykktur verði viðauki að fjár-
hæð 13.509.000 kr. sem fjármagnaður 
verði með lækkun á handbæru fé“.

spJAllfuNdur
Öldungaráð í Vogum hitti bæj-

arstjórn Félagsstarf eldri borg-
ara kýs Öldungaráð árlega. Nýkjörið 
öldungaráð hitti bæjarstjórn á óform-
legum spjallfundi á dögunum, þar 
sem var rætt vítt og breitt um málefni 

eldri borgara í sveitarfélaginu, og það 
sem efst eru á baugi á þeim vettvangi. 
Umræðurnar voru jákvæðar og gagn-
legar fyrir báða aðila, og aðilar sam-
mála um mikilvægi þess að hittast 
reglubundið og fara yfir málin.

fórum AlltAf 
í JólAmessu
eins og venjulega vaknaði ég 

fyrstur á aðfangadagsmorgun 
og sá að það stóð eitthvað uppúr 

skónum mínum í glugganum í svefnher-
berginu okkar, undir súð í risinu á Stakk-
holti. Litla fjölskyldan svaf öll í sama 
herberginu, við bræðurnir , mamma og 
pabbi.  Ég var 6 ára árið 1961og spenn-
ingurinn að ná hámarki fyrir jólin. Það 
var kalt, skítkalt vegna þess að það var 
alltaf slökkt á miðstöðinni á nóttinni. 
Olían var of dýr til að kynda húsin á 
nóttinni og allir klæddu sig vel í bólið á 
hverri nóttu. Ég læddist undan sænginni 
og tiplaði berfættur yfir kalt trégólfið að 
glugganum og velti fyrir mér hvernig í 
ósköpunum jólasveinninn kæmist upp 
á þriðju hæð með góðgæti í skóinn á 
hverri nóttu fyrir jól. Í skónum mínum 
var fallega glansandi rautt epli, en á þess-
um árum fengust epli bara rétt fyrir jól. 
Það var ekki hægt að hugsa sér betri byrj-
un á aðfangadegi en að fá eldrautt epli í 
skóinn jafn fátíðir og ferskir ávextir voru 
á þessum árum. Við fyrsta bitann spýtt-
ist safinn úr eplinu og dásamlegt bragðið 
fyllti munninn og ég lygndi aftur augun-
um til þess að njóta stundarinnar. Skima 
af ljósastaut við Vestmannabrautina lýsti 
upp gluggann og frostrósirnar á einföldu 
glerinu mynduðu listaverk sem ég las úr 
á meðan ég stóð við gluggann og borð-
aði eplið. Ég þrýsti vísifingri á rúðuna 
og bræddi fingrafar á frostskelina sem 
myndast hafi innan á glugganum vegna 
rakans frá okkur sem sváfum í þröngu 
herberginu, foreldrar mínir í hjónarúm-
inu en við bræðurnir í koju. Dró síðan 
fingurinn rólega yfir frostrósirnar og 
teiknaði mynd af jólasveini á gluggann. 
Fékk mér annan bita af ómótstæðilegu 
eplinu og setti svo litla lóan á glerið sem 
teiknaðist inn í listaverkið sem fyrir var, 

frostrósir, lítill jólasveinn og lófi. Það 
gekk maður niður Vestmannabrautina 
og ég heyrði marrið í nýföllnum snjón-
um við hvert fótmál, beit aftur í eplið og 
heyrði bara brakið í stökkum ávextinum. 
Mikið var ég heppin að eiga svona vin 
sem gladdi mig svo mjög fyrir hver jól.

Ég hafði reyndar fengið epli 
nokkrum dögum áður á jólatréskemmt-
un i Betel hjá frændum mínum Óskari 
og Einari, sem báðir voru kenndir við 
Betelkirkjuna. Það var hollur skóli fyrir 
mig sem barn að læra fallega söngva, 
iðka kærleika, ganga hringinn í kringum 
jólatréð og hlusta á sögur af barninu sem 
fæddist í jötu í fjárhúsi undir Betlehem-
stjörnunni. Ég bý af þeim kærleik enn 
þann dag í dag.

Á aðfangadagskvöld fórum við 
feðgarnir alltaf í jólamessu í Landakirkju 
þar sem kirkjuklukkurnar hringdu inn 
jólin. Það var stundum langur tími að 
sitja prúðbúinn og bíða eftir því að há-
tíðleg messan tæki enda en falleg kirkjan 
greip athygli mína. Það var allt svo fal-
legt, boginn yfir kirkjugólfið rétt framan 
við gráturnar var fallega skreyttur með 
hvítum silkiblúndum. Loftið í kirkjunni 
var himinblátt alsett giltum stjörnum og 
þegar orgeltónarnir fylltu kirkjuna kleip 
ég fast í höndina á pabba, þakklátur fyrir 
að fá að upplifa stundina sem hafði djúp 
áhrif á annars fyrirferðamikinn peyja.

Þessi dásamlegi dagur endaði á því 
að við tókum upp pakkana sem lágu 
undir jólatrénu og þolinmæðin var al-
veg komin á suðumark. Ég gleymi aldrei 
pakkanum frá Gilla frænda í Stakkholti 
sem hann hafði keypt í Þýskalandi og ég 
varð ekki fyrir vonbrigðum. Fjögurra 
hreyfla flugvél á hjólum, knúinn áfram 
af rafmótor sem keyrði vélina um öll 
gólf. Hún var hvít með bláum línum og 

fyrir ofan gluggana stóð nafn flugfélags-
ins. LUFTHANSA. Það átti örugglega 
enginn peyji í Eyjum slíkan dýrgrip sem 
ég átti í fjöldamörg ár. Ég var flugmað-
urinn og flaug vélinni á draumaleiðum, 
hélt undir vængina og flaug frá Stakk-
holti um allan miðbæinn og oft til afa 
á Arnarhól sem ég bauð í flugtúr til 
að gleðja hann. Á erfiðum flugleiðum 
lentum við í ýmiskonar hrakningum 
og stímabraki en alltaf komumst við á 
leiðarenda.

Þannig er það í lífinu ef við fljúgum 
ekki of hátt, gleymum ekki hvaðan við 
komum og ræktum með okkur kær-
leika og það góða sem okkur hefur verið 
kennt þá fer vel. Ég er jólabarn og þakka 
fyrir að hafa fengið að njóta þeirrar feg-
urðar sem jólin hafa gerið mér.

Gleðileg jól.
Ásmundur Friðriksson 

alþingismaður
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EIGUM BÍLA TIL

AFGREIÐSLU FYRIR ÁRAMÓT!

OPEL ATVINNUBÍLAR

Kynntu þér Opel fjölskylduna á benni.is | opel.is
OPEL Á ÍSLANDIReykjavík

Tangarhöfða 8
590 2000

Reykjanesbæ
Njarðarbraut 9
420 3330

Opið virka daga frá 9 til 18
Laugardaga frá 12 til 16
Verið velkomin í reynsluakstur
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Glæsilegt í Auðarstofu
sunnudaginn 4.desember s.l. var 

efnt til stórsýningar í Auðar-
stofu í Garði. Auðarstofa í Garði 

er glæsilegt húsnæði fyrir félagsstarf 
aldraðra. Þar er unnið frábært starf. 

Á sýningunni mátti líta alls konar 
handverk síðustu ára. Eðlilega var jóla 
þema áberandi á sýningunni.

Boðið var upp á heitt súkkulaði 
með vöfflu og rjóma. Fjöldi fólks 

mætti til að skoða þessa glæsilegu 
handverkssýningu.

Það eru þær Ingibjörg og Sigur-
borg Sólmundardætur sem stýra starf-
inu í Auðarstofu.

Auðarstofa í Garði
Auðarstofa er að Heiðartúni 

2 og þar fer fram félagsstarf 
fyrir 60 ára og eldri. Einnig 

er starfsemin í Auðarstofu fyrir ör-
yrkja. Í boði er ýmiskonar handa-
vinna svo sem, postulínsmálun, gler-
bræðsla, tyffanis gler, leir, bútstilla, 
kertaskreytinagar, þæfð ull og skart-
gripagerð eða að taka prjónana eða 
aðra handavinnu með að heiman.

Leikfimi er á miðvikudögum 15:45 
-16:45 kennari Guðríður S Brynjars-
dóttir.  Á fimmtudögum erum við að 
spila bingó eða félagsvist.

Ferðalög, skemmtanir og kvöldvök-
ur eru auglýstar í Auðarstofu. Ekkert 
þáttökugjald, það þarf aðeins að borga 
efniskostnað.

Húsnæðinu er skipt í tvo góða 
sali, vinnuherbergi, setustofu, eld-

hús og herbergi sem nýtist sem lager 
fyrir ýmsan varning sem notaður er 
til starfsins. Möguleikar á fjölbreyttu 
starfi eru miklir og góð aðstaða til 
handverksgerðar, hreyfingar, leikfimi, 
dansæfinga og leikja. Eldri borgarar 
völdu nafnið Auðarstofa fyrir húsnæð-
ið.

Opið þriðjudaga, miðvikudaga og 
fimmtudaga frá 13:00-16:00

VAxANdi bókAútGáfA
óðinsauga er ört vaxandi bóka-

útgáfa sem gefur út eigin bók-
menntir auk þess að aðstoða

einstaklinga og fyrirtæki við út-

gáfu. Óðinsauga er leiðandi útgáfa í 
barna- og unglingabókum á Íslandi, 
en gefur út allar tegundi, barna-
bækur,knattsyrnubækur,krimmabæk-

ur o.fl. Í ár gefur útgáfan út 34 bækur. 
Kynnið ykkur útgáfuna á facebook.
Þar kemur greinilega fram hvaða bæk-
ur er um að ræða. 
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Alhliða  
þjónusta
í sjávarútvegi
Við höfum allt frá upphafi haft það að markmiði að sinna orkuþörf 

einstaklinga og fyrirtækja hratt og örugglega í sátt við umhverfið. 

Skipaþjónusta Skeljungs veitir alhliða þjónustu í sjávarútvegi, 

útgerð og vinnslu til viðskiptavina félagsins. Við leggjum ríka áherslu 

á fyrirtaks þjónustu við þessa mikilvægu atvinnugrein og munum 

halda því áfram um ókomin ár. 

Skeljungur — fyrir þá sem ferðast og framkvæma
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Fiskur er okkar fag - Staður með alvöru útsýni

Óskum öllum okkar 
viðskiptavinum 

gleðilegra jóla og 
farsæls nýs árs

Kvöldmatseðill á jólum og fram til nýárs!
Sennilega vinsælasti matsölustaður á Suðurnesjum

Opið alla hátíðisdaga frá kl. 18 - 22

Restaurant
Duusgata 10 • 230 Keflavík • Telephone 421 7080 • duus@duus.is

-við smábátahöfnina í Keflavík

sportlegt í fjölbrautar-
skóla suðurnesja
í nóvemberlok buðu væntanlegir 

útskriftarnemendur til hátíðar á 
sal þegar komið var að dimissio 

þessa önnina.
Þá kveður útskriftarhópurinn 

kennara og nemendur skólans með 
ýmis konar uppákomum. Að þessu 
sinn var hópurinn með sportlegra móti 
og vel merktur skólanum og tilefninu.

Hópurinn byrjaði á því að skemmta 
samnemendum sínum á göngum og 
láta tónlist glymja á sal skólans. Það 
er orðin hefð fyrir því að á dimissio 
sé boðið upp á stuttmynd um lífið í 

skólanum en þar var sýnt frá kennslu 
í ýmsum greinum.  Myndin var 
skemmtileg og þar kom farsímanotk-
un, hádegishléið og danska drottningin 
við sögu ásamt fleirum.  Þessi hópur 
brá reyndar út af vananum og söng 
eitt lag með heimatilbúnum texta og 
vakti mikla lukku.  Að lokinni kvik-
myndasýningunni fór fram verðlauna-
afhending en þar fékk útskriftarhópur-
inn langþráð tækifæri til að veita 
kennurum sínum viðurkenningar fyrir 
frammistöðu sína. Þar komu m.a. við 
sögu fyndnasti kennarinn, drottningin 

og kóngurinn, stundvísasti og óstund-
vísasti kennarinn, Twitter-kóngurinn, 
hörkutólið, unglingurinn og fleira gott 
fólk.  Hápunkturinn var svo þegar besti 
kennarinn var valinn og varð Gunn-
laugur Sigurðsson fyrir valinu að þessu 
sinni.

Um kvöldið var síðan hin svokall-
aða síðasta kvöldmáltíð en þá borða út-
skriftarnemendur og starfsfólk skólans 
saman og gera sér glaðan dag. 

(Heimasíða skólans)

flott hjá bæjarstjórn 
sandgerðis
sandgerðisbær hefur sent út bréf 

til allra bæjarbúa þar sem boðið 
er frítt í sundlaugina næsta ár.

Námsgögn grunnskólabarna verða 
foreldrum gjaldfrjáls.

Hvatastyrkur 4-18 ára til að stunda 
íþrótta-og frísundastarf verða 30 þús.
kr. á barn.

Niðurgreiðsla til dagforeldra verð-
ur 40 þús.kr. á mánuði .

Allt tekur sinn enda og þessi 
pistill er síðasti pistillinn á 
þessu herrans ári 2016.  Eitt-

hvað eru þó veðurguðirnir að stríða 
okkur því vanalega á að vera allt á kafi 
í snjó í desember enn lítið hefur farið 
fyrir snjónum núna í des.  Vonandi 
kemur smá hvít gusa svona í kringum 
hátíðinar,

Veiðarnar hjá bátun-
um okkar suðurnesja-
manna hafa verið þokka-
legar í des þegar þetta er 
skrifað og línubátarnir 
eru ennþá flestir á veið-
um fyrir norðan og 
austan land.  Við skul-
um renna yfir árið og sjá 
hvernig bátarnir hafa fisk-
að núna í ár.

Byrjun á dragnótabát-
unum.  Þessar aflatölur 
miðast við frá 1.janúar og 
til 1.desember 2016.  Siggi Bjarna GK 
er kominn með 727 tonn í 91 róðrum.  
Örn GK 967 tonn í 112 og er hann 
aflahæstur.  Benni Sæm GK 617 tonn 
í 84 róðrum.  Sigurfari GK 900 tonn í 
107 róðrum. 

Njáll RE 458 tonn í 86 róðrum,  
Svanur KE 393 tonní 89 róðrum og 
Arnþór GK 521 tonní 65 róðrum.

Hjá netabátunum þá var Sæljós GK 
með 107 tonn í 56 róðrum.  Bryndís 
KE 209 tonn í 78 enn búið er að leggja 
Bryndísi KE.  Valþór GK 26 tonn í 10.  
Keilir SI 200 tonn í 59.  Keilir SI lagði 
upp hjá Hólmgrími í vetur.  Askur GK 
í Grindavík 314 tonn í 72 róðrum.  
Hraunsvik GK 190 tonn í 120.  Gunn-
ar Hámundarsson GK 330 tonn í 72.  
Núna er búið að selja bátinn norður 
í land og er hann hættur fiskveiðum 
enn mun fara að slgia með ferðafólk að 
skoða hvali. 

Eftir standa þá bátarnir hans 
Hólmsgríms og Erling KE.  Maron GK 
er með 945 tonn í 188 róðrum og er 
róðratalan hjá Maroni GK með þeim 
hærri yfir allan báta flotann hvort sem 
litið er á bátanna eða smábátanna.  

Grímsnes GK 902 tonn í 110.  Reyndar 
er rétt að hafa í huga að Grímsnes GK 
fór á rækjuveiðar í sumar.  Steini Sig-
valda GK 1087 tonn í 184 róðrum. 

Erling KE rekur svo lestina með 
risaári því aflinn hjá Erling KE fór í 
2129 tonn í 109 róðrum og er þetta í 

fyrsta skipti í mörg ár 
sem að Erling KE er 
gerður út á netum yfir 
sumarið enn hann var 
á grálúðuveiðum í net 
fyrir norðan land frá 
því í mai og vel fram í 
október.

Skoðum stóru 
línubátanna.  Tómas 
Þorvaldsson GK er 
þar lægstur með 1898 
tonn í 32 róðrum.  
Valdimar GK 2751 
tonn  í 50. Hrafn GK 
2909 tonn í 53.  Fjölnir 

GK 3196 tonní 40 og er þetta samtala af 
bæði gamla og nýja Fjölni GK.  Krist-
ín GK 3204 tonn í 41. Sturla GK 3233 
tonní 42.  Sighvatur GK 3852 tonn í 49.  
Páll Jónsson GK 3947 tonn í 49.   Jó-
hanna Gísladóttir GK 4008 tonn í 40 
róðrum og til viðbótar er túnfiskurinn 
sem að báturinn landaði í ár. 

Rennum svo að lokum yfir frys-
togaranna.  Hrafn Sveinbjarnarsson GK 
er kominn með 7446 tonn í 16 löndun-
um og mest 792 tonn.  Gnúður GK 
6386 tonn í 15 löndunum og mest 720 
tonn. Baldvin Njálsson GK 6020 tonn í 
16 og mest 585 tonn.  Hafa ber í huga 
að núna er allir  þessir togarar í síðasta 
túr sínum á þessum ári og þær aflatölur 
koma ekki inn fyrr enn eftir jólin.

Að lokum þá vil ég óska lesendum 
Reykjanes og þessara aflafretta pistla 
innilegar jóla og áramótakveðjur.  Við 
sjáumst eftir áramótin og þá hefst vetr-
arvertíðin árið 2017.  Bendi ykkur á að 
þið getið dundað ykkur við að fara inná 
síðuna www.aflafrettir.is núna yfir jólin 
og áramótin.  Alltaf eitthvað konfekt 
þar í boði. 

Gísli R.

Aflafréttir

Veiðarnar verið 
þokkalegar

Læsisstarfið að skila sér
á fundi Skólanefndar Garðs fór 

Aldís Búadóttir fór yfir niður-
stöður úr Hljóm, hljóð- og málvitund 
leikskólabarna. Könnunin var gerð á 
börnum í elsta árgangi leikskólans. 
70% barna kom út í meðalfærni og 
góðri færni. 30 % kom út í slakri getu 
og mjög slakri getu. Fleiri börn eru að 

ná góðri færni miða við árið á undan 
sem gefur vísbendingar um að læsis-
starfið sem fer fram er að skila sér, 
en vinna þarf með sértækari úrræði 
fyrir slakasta hópinn. Leikskólinn 
mun halda áfram að vinna með þá 
einstaklinga sem þurfa sértæka hjálp. 
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kjartan már kjartansson

reiðhjól eftirminnilegast
eftirminnilegasta jólagjöf-

in mín sem barn er reiðhjól 
sem foreldrar mínir gáfu mér 

þegar ég var 11-12 ára. Hjólið var 
fallega grænsanserað, með háu stýri; 
svokallað "chopper" hjól. Vinur minn, 
Örn Stefán Jónsson, átti sams kon-
ar hjól og þegar við vinirnir vorum 
komnir á eins hjól voru okkur allir 
vegir færir. Ég man að þetta aðfanga-

dagskvöld snjóaði talsvert en ég lét 
það ekki stoppa mig heldur fór út að 
hjóla í mikilli snjókomu og naut þess 
til hins ítrasta.

Í seinni tíð hafa eftirminnilegustu 
jólagjafirnar verið á tillfinningalegum 
nótum. Samvera við fjölskyldu og vini 
skipar þar háan sess og sú langbesta 
þegar ég endurheimti eiginkonuna af 
sjúkrahúsi rétt fyrir jólin 2009.

erna m.sveinbjarnardóttir

bækur eins og 
rauður þráður
Þegar ég minnist fyrri jóla og 

jólagjafa þá eru bækur þar 
eins og rauður þráður allt frá 

bernsku. Strax og ég var orðin læs óskaði 
ég mér aðeins bóka í jólagjöf. Ég gat átt 
það til að lesa alla jólanóttina ef ég fékk 
skemmtilega bók. Þegar ég var sjálf 
komin með heimili og börn óskuðu þau 
sér líka bóka í jólagjöf og var reynt að 
sjá til þess að enginn væri bókarlaus um 
jólin. Að komast að óskum hvers og eins 
gat verið erfitt en við spáðum í bóka-
tíðindin saman. Sannarlega leyndist þó 
fleira undir jólatré fjölskyldunnar og 
pakkahrúgan gat verið stór á meðan 
allir bjuggu heima. Enn er þetta svona, 

við hjónakornin erum bókaormar og 
gefum alltaf hvort öðru bók.

Jólin eru hátíð ljóss og friðar og í 
mínum huga ber að viðhafa hófstillt 
jólahald þó farið sé að þeim hefðum 
sem við höfum. Árið 1965 fékk ég jóla-
gjöf frá unnustanum sem ekki getur 
talist hófstillt, einkum þegar hugsað 
er um fjárráð ungs námsmanns sem 
kominn var með eitt barn. Þetta var 
Husqvarna saumavél af nýjustu gerð. 
Þessi saumavél hefur nýst mér afar vel 
og gerir ennþá. Ég varð auðvitað glöð og 
þakklát fyrir gjöfina, mig minnir þó að 
ég hafi einnig fengið bók.

Bestu jóla- og nýársóskir

Hera ósk einarsdóttir

dúkka uppáklædd
eftirminnilegasta jólagjöfin er 

dúkka frá mömmu og pabba, 
uppáklædd í sparikjól með 

uppsett hár, ætlað það hlutverk að sitja 
dag eftir dag á uppábúnu rúmminu. 

Var nú kanski meira leikið með hana 
en framleiðendur gerðu ráð fyrir, en 
hun hafði það lengi vel af blessunin. 
Ætli eg hafi ekki verið í kringum 6 ára 
aldurinn þegar ég fékk þessa jólagjöf.

jónína Hólm

silfurhringur og 
leikfangahrærivél
erfitt er að svara spurningunni 

um eftirminnilegustu jólagjöf-
ina, þær voru margar. Í æsku 

þegar lítið var til skiptana hjá sjö manna 
fjölskyldu voru gjafir sem glöddu meir 
en mjúku pakkarnir.

Silfurhringur og leikfangahræri-
vél sem þeytti að manni fannst í 
alvöru, mjög spennandi og eftir-
minnilegar gjafir átta ára stelpu. Á 
seinni árum sem móðir fjögurra barna 
eru handgerðar gjafir afkvæmanna eft-

irminnilegast og eru þær handfjatlaðar 
fyrir jólin ár hvert. Gjafir sem fylla mig 
kærleik og þakklæti fyrir lífið ár hvert.

sigrún Árnadóttir

bækur eftirminnilegastar

Það er í raun engin ein eftirminni-
leg jólagjöf sem stendur uppúr. 
Efitrminnilegustu jólagjafirnar 

eru bækur. Afi og amma gáfu okkur syst-
kyninum bækur og það gerðu foreldrar 
okkar oft líka. Í minningunni var það 
einstaklega notalegt að fara í ný náttföt 
á aðgangadagskvöld, leggjast undir sæng  
og fá að lesa eins lengi og við vildum. 
Sjálf hef ég viðhaldið þessari hefð, gefið 
dóttursonum mínum og foreldrum

efirminnilegasta jólagjöfin
Reykjanes leitaði til nokkurra suðurnesjamanna og bað þau að svara spurningunni hver 
væri eftirminnilegasta jólagjöfin sem þau hefðu fengið.

Ásmundur Friðriksson

fjögurra hreyfla flugvél

ég gleymi aldrei pakkanum 
frá Gilla frænda í Stakkholti 
sem hann hafði keypt í 

Þýskalandi fyrir jólin 1961 og 
ég varð ekki fyrir vonbrigð-
um með. Fjögurra hreyfla 
flugvél á hjólum, knúinn 
áfram af rafmótor sem 
keyrði vélina um öll gólf. Hún 
var hvít með bláum línum og fyrir 
ofan gluggana stóð nafn flugfélags-
ins. LUFTHANSA. Það átti örugglega 

enginn peyji í Eyjum slíkan dýrgrip 
sem ég átti í fjöldamörg ár. Ég var 

flugmaðurinn og flaug vélinni 
á draumaleiðum, hélt undir 
vængina og flaug frá Stakk-
holti um allan miðbæinn og 
oft til afa á Arnarhól sem ég 
bauð í flugtúr til að gleðja 

hann. Á erfiðum flugleiðum 
lentum við í ýmiskonar hrakning-

um og stímabraki en alltaf komumst 
við á leiðarenda.

Vilhjálmur Árnason
samveran með fjölskyldunni

eftirminnilegasta gjöfin hver 
jól er samveran með fjöl-
skyldunni, en svo hef ég nú 

alltaf fengið nýja sokka og brók frá 
mömmu;)

ólafur Þór ólafsson

leikfangabyssa 
með púðurskotum
Þegar maður eldist safnast upp 

í minningabankanum nokk-
uð margar gleðilegar gjafir 

og ánægjuleg augnablik sem tengjast 
jólahátíðinni. Skemmtilegastar eru 
jólagjafirnar frá börnunum sem þau 
vinna sjálf með hjarta og sál. Eftir-
minnilegasta gjöfin er samt ekkert 
endilega mjög jólaleg. Ég hef verið 6 
eða 7 ára og fékk að opna eina gjöf áður 
en það var borðað á aðfangadagskvöld 

svona til að slá á jólaspenninginn. Þessi 
jólin valdi ég pakka sem var að mig 
minnir frá Matta bróður mínum og í 
honum var leikfangabyssa með púð-
urskotum litla drengnum til mikillar 
ánægju. Aðrir fjölskyldumeðlimir voru 
hins vegar ekkert sérstaklega glaðir 
þegar þeir lentu í skothríð frá strákn-
um á miðri jólahátíðinni og frá og með 
þessum jólum gerðist það aldrei framar 
að það væru vopn í jólapökkunum

Helgi Arnarsson

Það var körfubolti
einhverra hluta vegna kemur 

strax upp í hugann jólagjöf 
sem ég fékk frá foreldrum 

mínum fyrir um það bil 40 árum síð-
an. Það var körfubolti, svokallaður 
minnibolti. Það var auðvitað toppur-
inn og ekki hægt að hugsa sér betri 

gjöf fyrir lítinn polla í Njarðvíkun-
um. Ef ég lít nær í tíma, þá þykir mér 
einnig afskaplega vænt um plötu-
spilara sem ég fékk að gjöf frá börn-
unum mínum fyrir nokkrum árum 
síðan og gat þá dregið fram og spilað 
gömlu góðu vínyl plöturnar.

stórfenglegt dúkkuhús

eftirminnilegasta jólagjöfin 
mín er án efa Barbie-hús-
ið sem pabbi smíðaði 

handa mér jólin 1978. Við 
bjuggum í tvílyftu húsi í 
Njarðvík (sem pabbi smíð-
aði reyndar líka) og Stebbi 
föðurbróðir minn bjó á efri 
hæðinni. Stebbi var ekki heima 
þessi jól, líklega í millilandasiglingu 

eins og svo oft áður. Þegar allir höfðu 
opnað pakkana þá minnir mig að 

foreldrar mínir hafi bundið 
fyrir augun á mér og leitt mig 
upp í íbúðina hans Stebba. 
Þegar þangað var komið 
blasti við mér stórfenglegt 

dúkkuhús, með tveimur hæð-
um og risi, gult með rauðlökkuðu 

þaki. Þeirri stund gleymi ég aldrei.

silja dögg
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röstin veitingastaður á Garðskaga
Nýbúið er að opna að nýju 

veitingastað á efri hæð 
Byggðasafnsins á Garðskaga. 

Bæuið er að taka allt húsnæðið í gegn 
og það hefur einnig veriða stækkað. 
Veitingastaðurinn er pinn alla daga frá 
kl 11:30 til 20:30. Á matseðlinum er að 
finna marga rétti og verðlagi stillt í hóf. 
Röstin er opin fyrir einstaklinga sem 
vilja gera sér ferð í Garðinn.Einnig er 
upplagt fyrir  hópa að heimsækja stað-
inn.

Garðskagi er hrein perla þar sem 
sgaman er að rölta um hvítu fjör-
una,virða fyrir sér fuglalífið og nátt-

úrufegurðina.
Úsýni frá veitingastaðnum Röstinni 

er einstakt. Huggulegt að njóta þess á 
meðan notið er góðra veitinga.

Í sumar var opið mjög sérstakt 
kaffihús í gamla vitanum. Það vakti 
mikla athygli og var vel sótt. Erlend-
ir ferðamenn voru mjög spenntir að 
upplifa kaffihús á þessum stað.Kaffi-
húsið mun opna aftur með vorinu.

Hvað aðra þætti varðar þá er nýi 
vitinn langt kominn.Breytingar standa 
svo fyrir dyrum á Byggðasafninu.

Það er ánægjulegt að fylgjast með 
uppbyggingunni á Garðskaga.

sNilld á pArk iNN
park inn hótelið í Keflavík er 

glæsilegt fjögurra stjörnu hót-
el. Fyrir nokkru voru gerðar 

miklar breytingar til að bæta enn 
frekar alla aðstöðu hótelsins. Hótelið 
fær mjög góðar umsagnir frá gestum 
sem þar dvelja.

Í byrjun desember fórum við á 
jólahlaðborð sem boðið er uppá í ein-
um af sölum hótelsins. Jólahlaðborðið 
er hrein snilld og eitt það allra besta 
sem maður hefur kynnst. Mikið úrval 
af frábærum forréttum,aðalréttum og 
eftirréttum. Öll þjónusta til mikillar 
fyrirmyndar. Það er vissulega hægt að 
gefa þessu hæstu einkunn.
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enn fjölgar með Vogastrætó
enn heldur farþegum áfram að 

fjölga með Vogastrætó. Verk-
efnið hófst sem tilraunaverk-

efni árið 2011, með því að hafinn var 
akstur milli þéttbýlisins og mislægu 
gatnamóta Reykjanesbrautar, í tengsl-
um við akstur almenningsvagna milli 
Reykjanesbæjar og höfuðborgarsvæð-

isins. Fyrsta heila árið (2012) var far-
þegafjöldinn 1.912, árið 2015 var talan 
komin í 6.257. Það sem af er þessu ári 
hefur farþegum fjölgað um 10% frá 
síðasta ári, svo enn er stígandinn upp-
ávið. Í nýliðnum mánuði (nóvember 
2016) var slegið met í farþegafjölda, en 
alls tóku sér 873 manns far með Voga-

strætó þennan mánuð. Að óbreyttu 
stefnir í að farþegafjöldinn í ár verði 
um 7.000 farþegar. Ljóst er að þjón-
usta þessi er komin til að vera, enda er 
hún vel nýtt af íbúum sveitarfélagsins.
(Vogahraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

Jólafjör á Örkinni
Hópur eldri borgara á 

Suðurtnesjum fór í síðustu 
viku til Hveragerðist nán-

ar tiltekið á Hótel Örk. Tilefnið var 
að gæða sér á jólahlaðborði, sem er 
orðið að árlegum viðburði. Að venju 
var boðið upp á fjölbreytta rétti. Eftir 

matinn og nokkur skemmtiatriði var 
dansað fram eftir kvöldi. Gist var á 
Hótel Örk en daginn eftir héldu allir 
heim á leið. Almenn ánægja með vel 
heppnaða ferð.Gunnar Þorláksson sá 
um og stjórnaði á Hótel Örk.

tillaga um 
gjaldskrárhækkun
íþrótta- og tómstundaráð Reykjanes-

bæjar leggur til að stakt gjald full-
orðinna verði hækkað úr 700

kr. í 800 kr. frá og með 1. janúar 
2017.Gjaldið verður óbreytt fyrir börn í 
laugarnar þ.e. 150 kr.

Áfram verður hagstæðast að kaupa 
30 miða kort sem mun kosta 9.235 
sem gerir 307 krónur fyrir sundferðina. 
Árskortið mun hækka um 3% og fara úr 
25.570 kr. í 26.525 kr.

stolt af verkefnum
Íþrótta- og tómstundaráð Reykjanes-
bæjar er afar stolt af verkefnum undan-

farinna mánaða en ráðið hefur nýverið 
bætt aðstöðu Skotdeildar Keflavíkur, 
stækkað rými í aðstöðu bardagaíþrótta 
við Iðavelli, endurnýjað samkomulag við 
Landsbankann um afnot af gömlu sund-
höllinni fyrir hnefaleikafélagið, skipt 
út gúmmíkurli við Akurskóla og tekið í 
notkun nýja inniaðstöðu fyrir Golfklúbb 
Suðurnesja og Púttklúbb Suðurnesja svo 
eitthvað sé nefnt.

Þó er ljóst að verk er að vinna á nýju 
ári og mun ráðið takast á við þau í sam-
vinnu við hagsmunaaðila og það fjár-
magn sem ráðinu er úthlutað samkvæmt 
fjárhagsáætlun hverju sinni.

íþróttamenn ársins
Ráðið minnir á kjörið um íþróttamenn 
ársins í Reykjanesbæ. Þar verður kunn-
gjört um val á íþróttakonu og íþróttakarli 
Reykjanesbæjar.

Kjörið fer fram að venju í íþróttahús-
inu í Njarðvík á gamlársdag kl. 13.00. 
Á sama tíma verða iðkendur sem urðu 
Íslandsmeistarar á árinu heiðraðir. Bæj-
arbúar eru boðnir hjartanlega velkomn-
ir á þessa hátíðlegu stund á síðasta degi 
ársins.

Fundargerðin verður afgreidd á fundi 
Bæjarstjórnar Reykjanesbæjar 20.des-
ember 2016

Til móts við eldri borgara
bæjarráð Grindavíkur fjallaði 

á síðasta fundi sínum um-
,Hádegismatur eldri borgara: 

Beiðni um niðurgreiðslur

Bæjarráð samþykkir að kanna 
mögulegar leiðir til að koma til móts 
við eldri borgara varðandi niður-
greiðslu á hádegismat. Formanni bæj-

arráð er falið að vinna málið áfram 
með forstöðumanni Miðgarðs og 
leggja tillögur fyrir bæjarráð.

Tillaga að gjaldskrárhækkun í sundlaugar Reykjanesbæjar
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Gleðileg jól
Sveitafélagið Garður

Sveitafélagið Vogar

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS
heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?
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Nýárstónleikar reykjavik Classics
um áramótin verða haldnir 

sérstakir hátíðartónleikar í 
Eldborg Hörpu undir yfir-

skriftinni “Reykjavik Classics New 
Year´s Celebration.” Tónleikarnir sem 
eru 30 mínútur að lengd án hlés, verða 
fluttir tvisvar á dag, kl. 12:30 og kl. 
15:30 á tímabilinu 27. desember 2016 
til 2. janúar 2017. 

 Á efnisskránni eru hugljúf og dá-
samleg meistaraverk Jóhanns Sebast-
ian Bach sem göfgað hafa anda kyn-
slóðanna undanfarin 300 ár s.s. Air 
úr þriðju hljómsveitarsvítunni BWV 
1068, Affettuoso úr fimmta Branden-
burg konsertinum BWV 1050, Sicil-
iano úr flautusónötu nr. 2 BWV 1031, 
Prelúdía í C dúr BWV 846 úr WTCI, 
Jesu, Joy of Man´s Desiring úr Kan-
tötu BWV 147 og hinn óendanlega 
íhugandiCanon eftir Jóhann Pachel-

bel.
Sérstakir gestaflytjendur á þessum 

hátíðartónleikum verða hinir ungu og 
efnilegu hljóðfæraleikarar Rannveig 
Marta Sarc, fiðluleikari sem stundar 
nú nám við Juilliard tónlistarháskól-
ann í New York og Ásta Kristín Pjet-
ursdóttir, víóluleikari sem stundar nú 
nám við Konunglega Konservatoríið 
í Kaupmannahöfn. Rannveig Marta 
og Ásta Kristín hafa hlotið fjölmörg 
verðlaun og viðurkenningar og leikið 
einleik með hljómsveitum s.s. Sin-
fóníuhljómsveit Íslands, Fílharmóníu-
hljómsveit Slóveníu og Strengjasveit 
Tónlistarskólans í Reykjavík auk þátt-
töku í tónlistarhátíðum innanlands 
og erlendis. Aðrir flytjendur verða 
Áshildur Haraldsdóttir, flautuleikari 
og Nína Margrét Grímsdóttir, pí-
anóleikari sem jafnframt er listrænn 

stjórnandi Reykjavik Classics 
tónleikaraðarinnar. 

 Tónleikaröðin Reykjavik 
Classics hlaut frábærar viðtök-
ur sl. sumar en þá voru haldn-
ir fjölmargir tónleikar í Eld-
borg með vandaðri dagskrá 
klassískrar tónlistar. Lögð er 
áhersla á að varpa ljósi á hinn 
frábæra hljómburð í Eldborg 
með flutningi úrvals meist-
araverka tónlistarsögunnar á 
30 mínútna tónleikum án hlés. 
Þannig gefst áheyrendum 
tækifæri til að upplifa salinn 
og hljómburðinn í tónlistar-
flutningi fremstu listamanna 
þjóðarinnar.

 Miðasala fer fram á Harpa.
is og er verð aðgöngumiða kr. 
3500.

Vellirnir í góðu standi
Verkáætlun vegna grasvalla 

Keflavíkur og Njarðvíkur 
var tekin til umræðu á fundi 

Íþrótta-og tómstundaráð Reykjanes-
bæjar núna í desember.

Sævar Leifsson vallarstjóri 
knattspyrnusvæða Keflavíkur og 
Leifur Gunnlaugsson vallarstjóri 
knattspyrnusvæða Njarðvíkur 
mættu á fundinn og fylgdu úr hlaði 
skýrslum sem gerir grein fyrir hvern-
ig vinnu var háttað við svæðin á ár-
inu sem er að líða.

Vallarstjórarnir eru sammála um 
að vellirnir hafi verið í góðu standi 

í sumar þrátt fyrir að 
Nettóvöllurinn hafi tek-
ið seint við sér. Vegna 
mikils álags seinni hluta 
september 2015, bæði 
vegna landsliðsverkefna, 
meistaraflokks karla og 
úrslitaleikja yngri flokka. 
EM hléið var notað til 
sanda og sá í völlinn með 
frábærum árangri og 
komst völlurinn topp-
stand.

Íþrótta- og tómstundaráð þakkar 
vallarstjórunum fyrir greinargóðar 

skýrslur og fyrir vel unnin störf á 
árinu.

stefnt á hækkun 
á hvatagreiðslum
staða sjóða íþrótta- og tóm-

stundaráðs Reykjanesbæjar 
bókaði á fundi sínum:

„Rekstur sjóða ÍT eru í jafnvægi og 
ráðið er afar stolt af því að geta styrkt 
margvísleg verkefni tengd íþróttum, 
tómstundum og forvörnum.

Ráðið styrkir meðal annars 
Íþróttabandalag Reykjanesbæjar 
með svonefndum þjálfarastyrkjum 
sem er með það að aðalmarkmiði að 
stuðla að því að börn og ungmenni 

njóti leiðsagnar menntaðra þjálfara. 
Að auki heldur ráðið utan um hvata-
greiðslur sem léttir undir fjárhags-
lega með foreldrum barna á grunn-
skólaaldri sem taka þátt í skipulögðu 
íþrótta- og tómstundastarfi. Um það 
bil 1.000 fjölskyldur hafa nýtt sér 
hvatagreiðslurnar árið 2016. Stefnt 
er að því að hækka hvatagreiðslurnar 
úr 15.000 kr. í 21.000 kr. á næsta fjár-
hagsári“

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Frá Mið- og Suður 
Ameríku

Arial reg. 8 pt
Línubil 10Ylur og krydd frá Gvatemala.

Jólailmur, hlátrasköll og gott 
kaffi.

Hátíðakaffi 
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kr. 25.900

Bankastræti 12 / 101 Reykjavík
Sími 551 4007 / www.skartgripirogur.is

kr. 7.900

kr. 12.900

kr. 19.900

kr. 27.900

kr. 19.900

kr. 14.500

frá kr. 19.500

frá kr. 56.900

kr. 22.000

kr. 19.900

Reykjanesbær bætir 
sig stórkostlega
reykjanesbær er eitt þriggja 

sveitarfélaga á landsbyggðinni 
sem bætir sig stórkostlega, 

sagði Arnór Guðmundsson forstjóri 
Menntamálastofnunar í viðtali á Rás 2. 
Tilefni viðtalsins var slæm niðurstaða 
íslenskra nemenda í nýjustu PISA 
könnun, sem opinberuð var í gær, en 
framkvæmd 2015. Hin sveitarfélögin 
tvö eru Árborg og Hafnarfjörður.

Árangurinn í grunnskólum 
Reykjanesbæjar má rekja til þess að 
farið var í markvissar aðgerðir við að 
bæta árangur nemenda eftir niður-
stöður PISA könnunar árið 2012. 
Hún sýndi einnig slakt gengi íslenskra 
nemenda. Nemendur bættu sig ekki 

aðeins í lestri, heldur einnig í nátt-
úrufræði og stærðfræði. Arnór sagði 
Þjóðarsáttmála um læsi vera byggðan 
á því módeli sem skólarnir þrír not-
uðu til  að bæta árangur nemenda. 
Þjóðarsáttmáli um læsi byggir síðan á 
Hvítbók menntamálaráðherra, Illuga 
Gunnarssonar, sem enn er starfandi 
menntamálaráðherra. Hann sagði í 
fjölmiðlum í gær að aðgerða væri þörf. 
Arnór sagði hins vegar í morgunút-
varpi Rásar 2 í morgun að árangur 
þeirra aðgerða sem settar voru á í 
kjölfar slæmrar niðurstöðu 2012, s.s. 
Hvítbókar, ætti að sjást innan fárra 
ára, ef ekki þá þyrftu Íslendingar að 
hafa áhyggjur.

ungmennaþing 
í Vogum
Nýverið var efnt til Ung-

mennaþings sem ætlað var 
ungmennum fæddum árin 

1996 – 2003. Þingið hófst með hug-
myndavinnu, sem síðan var fylgt eftir 
með vinnuhópum um hin ýmsu mál. 

Í lokin voru helstu niðurstöður teknar 
saman og kynntar. Þá var einnig kosið 
nýtt ungmennaráð, sem ætlað er að 
vinna áfram með þær niðurstöur sem 
teknar eru á ungmennaþingi.(Voga-
hraðferð Ásgeirs bæjarstjóra)

Fræðslu og uppeldirmál taka 
47% af gjöldum aðalsjóðs
á fundi bæjarstjórnar Sand-

gerðis sem haldinn var , 6. 
desember var afgreidd fjár-

hagsáætlun til næstu fjögurra ára. 
Við afgreiðslu áætlunarinnar var eft-
irfarandi bókað:

„Fjárhagsáætlun Sandgerðisbæjar 
fyrir tímabilið 2017-2020 er unnin 
með hliðsjón af 10 ára langtímaáætl-
un 2012 til 2022. Fjárhagsáætlunin 
stenst ákvæði sveitarstjórnarlaga um 
rekstrarjöfnuð og skuldaviðmið en 
áætlað er að þessi viðmið náist á ár-
inu 2019.

Eins og undanfarin ár hefur ríkt 
góð samstaða innan bæjarstjórnar 
við vinnslu fjárhagsáætlunar og þau 
markmið sem sett hafa verið. Áætl-
unin ber þess merki að mikil áhersla 
er lögð á að stuðla að fjölskylduvænu 
samfélagi. Má í því sambandi nefna 
að

haldið verður áfram með fyrir-
greiðslu sem ætluð er fjölskyldum: 
Námsgögn verða foreldrum nem-
enda grunnskólans að kostnaðar-
lausu, veittur verður hvatastyrkur 
að fjárhæð 30 þúsund kr. á barn á 
aldrinum 4 til 18 ára til íþrótta- og 
frístundastarfs og niðurgreiðsla til 

dagforeldra verður 40 þúsund kr. á 
mánuði miðað við fulla vistun.

Á árinu verður tekin upp sú nýj-
ung að íbúar Sandgerðisbæjar fá 
aðgang að sundlaug bæjarins sér að 
kostnaðarlausu og útlán í Bókasafni 
Sandgerðis verða gjaldfrí.

Þá er ánægjulegt að fráveitugjald, 
sem er hluti af fasteignagjöldum 
lækkar um 16% þar með er stigið 
áþreifanlegt skref í átt að því mark-
miði bæjarstjórnar að lækka álögur á 
íbúa bæjarfélagsins.

Gert er ráð fyrir að rekstrartekjur 
Sandgerðisbæjar á árinu 2017 nemi 
1.951 mkr. en rekstrarútgjöld nemi 
1.778 mkr. án fjármagnsliða. Með 
fjármagnsliðum er rekstrarniður-
staðan neikvæð um rúmar 15 mkr.

Stærsti útgjaldaliðurinn í rekstri 
Sandgerðisbæjar er fræðslu- og upp-
eldismál en í þann málaflokk fer 
um 47% af gjöldum aðalsjóðs, næst 
á eftir eru æskulýðs- og íþróttamál 
með 12% útgjaldanna og 9% fara til 
félagsþjónustu.

Gert er ráð fyrir að varið verði 80 
mkr. í fjárfestingar og framkvæmd-
ir og um 50 mkr. til viðhaldsfram-
kvæmda. Stærsti hluti framkvæmda-

fjárins fer að þessu sinni til lagnar 
nýrrar útrásar fyrir fráveitu bæjarins 
og er þá framkvæmdum við endur-
nýjun og viðbætur við hana lokið.

Fyrirhugað er að hefja fram-
kvæmdir við endurnýjun stálþils 
suðurbryggju Sandgerðishafnar og 
er áformað að þeim verði haldið 
áfram amk til ársins 2019.

Gjaldskrár taka breytingum í takt 
við vísitölu neysluverðs og launa og 
hækka að jafnaði um 3%.

Verðbólga og breytingar á kjara-
samningum eru óvissuþættir sem 
geta haft áhrif á fjárhagsáætlunina 
en útgjöld vegna launa eru 47% af 
heildartekjum.

Sem fyrr er lögð rík áhersla á 
gegnsæi og aðhald í rekstri bæjar-
félagsins og áfram munu langtíma-
markmið um bættan rekstur og 
lækkun skulda höfð að leiðarljósi.

Bæjarstjórn þakkar bæjarstjóra 
sem og öðrum starfsmönnum Sand-
gerðisbæjar góða vinnu við gerð fjár-
hagsáætlunar 2017-2020.

Styrkur Sandgerðisbæjar felst í 
þeim mannauð sem starfar hjá bæj-
arfélaginu.“

ekki gert ráð fyrir 
neinni lántöku
á fundi bæjarstjórnar Sveitarfé-

lagsins Voga sem haldinn var 
miðvikudaginn 30. nóvember 

2016 var fjárhagsáætlun 2017 – 2020 
tekin til síðari umræðu. Að aflokinni 
yfirferð og umræðu var áætlunin sam-
þykkt samhljóða með öllum greiddum 
atkvæðum. Helstu áherslur áætlunar 
næsta árs eru viðhaldverkefni ýmiss 
konar, sem og endurnýjun búnaðar. 
Ráðist verður í gatnagerð á miðsvæði 
og lóður til íbúðabygginga verður út-
hlutað á næsta ári. Allar framkvæmdir 
sveitarfélgsins verða fjármagnaðar með 
sjálfsaflafé. 

Bæjarstjórn samþykkti svohljóð-
andi bókun í kjölfar samþykktar og 
afgreiðslu áætlunarinnar: Fjárhagsá-
ætlun Sveitarfélagsins Voga gerir ráð 
fyrir áframhaldandi traustum fjárhag 

bæjarsjóðs, þrátt fyrir hlutfallslega 
lítinn rekstrarafgang. Íbúum sveitar-
félagsins fer nú fjölgandi, sem rennir 
styrkari stoðum undir útsvarstekjur 
sveitarsjóðs. Í fyrsta skipti um árabil 
er ákveðið að ráðast í gatnagerð og út-
hluta lóðum til íbúðabygginga. Að auki 
er gert ráð fyrir fjárfestingum í stígum 
og endurnýjun gatna. Líkt og undan-
farin ár eru allar fjárfestingar fjármagn-
aðar með sjálfsaflafé, og því ekki gert 
ráð fyrir neinni lántöku. Til að þetta sé 
hægt er mikilvægt að rekstur sé innan 
heimilda. Álagningarhlutföll skatt-
stofna eru óbreytt frá fyrra ári, að und-
skildum vatnsskatti sem lækkar lítil-
lega frá fyrra ári. Jafnframt er komið til 
móts við elli- og örorkulífeyrisþega og 
viðmiðunarfjárhæðir vegna afsláttar af 
fasteignasköttum hækkaðar.

Frestur til 31.desember
á fundi bæjarráðs Reykjanes-

bæjar s.l. fimmtuda var lagt 
fram bréf frá Eftirlitsnefnd 

sveitarfélaga með jármálum þar sem 
veittur er frestur til 31. desember nk. 
til að ljúka aðlögunaráætlun.  Þá er 
samþykkt að óska eftir fresti til að 

skila inn fjárhagsáætlun 2017 til 2022 
til 21. desember 2016. Bæjarráð felur 
bæjarstjóra að óska eftir endurnýjun á 
samkomulagi við Innanríkisráðherra 
um fjárhagslegar aðgerðir og eftirlit 
á grundvelli 2. mgr. 83. gr. laga nr. 
138/2011.

isavia hefur gerst aðili 
að uN global compact

isavia hefur gerst aðili UN Global 
Compact sem er alþjóðaverkefni á 
vegum Sameinuðu þjóðanna.  Með 

því gengur fyrirtækið í lið með yfir 9000 
fyrirtækjum í 168 löndum sem eru nú 
þegar aðilar að verkefninu.

 Með þátttöku skuldbindur Isavia sig 
til að stefna og starfshættir fyrirtækisins 
séu í samræmi við tíu grundvallarþætti 
Sameinuðu þjóðanna um mannréttindi, 
vinnumál, umhverfismál og aðgerðir 
gegn spillinu. Fyrirtækið skuldbindur 

sig jafnframt til að taka þátt í verkefn-
um sem styðja við þróunarmarkmið 
Sameinuðu þjóðanna og þá sérstaklega 
markmið til sjálfbærrar þróunar.

 Isavia mun skila skýrslu til Sam-
einuðu þjóðanna árlega þar sem mark-
mið og árangur hjá fyrirtækinu í þeim 
tíu flokkum sem um ræðir verða til-
greind.  Skýrslunni verður skilað í fyrsta 
skipti árið 2017.  

Nánari upplýsingar á 
unglobalcompact.org
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Þann 1. janúar 2017 taka gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
falla þá úr gildi lög nr. 138/1997 um 
húsaleigubætur. Markmið nýju laganna 
er að lækka húsnæðiskostnað efnaminni 
leigjenda með greiðslu húsnæðisbóta  
vegna leigu á íbúðarhúsnæði og draga  
úr aðstöðumun á húsnæðismarkaði.

Sveitarfélögin hafa hingað til annast afgreiðslu 
húsaleigubóta til einstaklinga en frá 1. janúar 2017 
falla eldri umsóknir um húsaleigubætur úr gildi og 
mun Vinnumálastofnun annast afgreiðslu húsnæðis-
bóta frá þeim tíma. Sveitarfélögin munu áfram  
annast afgreiðslu sérstaks húsnæðisstuðnings  
(áður sérstakar húsaleigubætur). 

Hægt er að sækja um húsnæðisbætur rafrænt  
með einföldum hætti á heimasíðu húsnæðisbóta:

www.husbot.is

Þar er líka að finna allar upplýsingar  
um húsnæðisbætur, umsóknarferlið  
og nálgast umsóknareyðublöð.

Umsóknarfrestur vegna  
janúarmánaðar er til 31. janúar 2017.

Helstu breytingar með nýjum  
lögum um húsnæðisbætur

Helsta breytingin felst í því að grunnfjárhæð 
húsnæðis bóta hækkar eftir því sem fleiri eru í heimili 
óháð aldri. Þá getur foreldri sem fær barnið sitt til 
sín að lágmarki í 30 daga á ári skráð barnið sitt sem 
heimilismann jafnvel þó barnið sé með lögheimili  
hjá hinu foreldrinu. 

Einnig eru húsnæðisbætur bæði tekju- og eigna-
tengdar þannig að allar tekjur og eignir umsækjanda 
og heimilismanna sem eru 18 ára eða eldri eru lagð-
ar saman og mynda þannig samanlagðan tekjustofn 
og samanlagðan eignastofn sem koma til lækkunar 
húsnæðisbóta ef þeir eru hærri en frítekjumörkin. 
Frítekjumörkin hækka líka eftir því hversu margir  
eru í heimili. Húsnæðisbætur geta mest numið  
75% af leiguupphæð.

 
 

Frekari upplýsingar varðandi  

húsnæðisbætur má nálgast  

á heimasíðunni www.husbot.is  

og hjá Vinnumálastofnun.

Vinnumálastofnun   Kringlunni 1, 103 Reykjavík   Sími 515 4800      www.vmst.is

Fyrirmyndarþjónusta Virðing Áreiðanleiki
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Húsaleigubætur  
verða Húsnæðisbætur
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VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

Opið virka daga kl.  10 -18 
Laugardaga kl.  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is

Þú finnur jólagjöfina hjá okkur

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

Hvíldarstólar í miklu úrvali

PILLOWISE 
heilsukoddar fyrir alla

Glamour Thermoskönnur KUBIKOFF Ruggustólar

TRIPODE lampar Sweet home hnífaparasett

JACOB stóll frá Calia ItaliaORACOL tungusófi

Hvíldarsófar í miklu úrvali

Gæðarúm frá Danmörku

Gæðarúm frá Belgíu

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

LÁTTU ÞÉR LÍÐA VEL 

Opið alla daga

fram að jólum

Erum í jólaskapi!

Áttu von 

á gestum?

CALIA svefnsófi


