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Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.
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Þjóðin í blóma  
og á réttri leið
Fræðimenn framtíðarinnar sem koma til með að skoða árið 2016 

munu eflaust telja það til merkari ári síðari tíma. Þetta ár náði 
Ísland að rétta verulega úr kútnum. Efnahagsástandið batnaði 

mjög. Þjóðinni tókst að grynnka mjög á skuldum. Kaupmáttur launa óx 
og verðbólgan var mjög lág., Síðari tímar munu 
örugglega gefa ríkisstjórn Framsóknar-og Sjálf-
stæðisflokks góða einkunn.

Á síðasta ári var einn eitt metið slegið hvað 
varðar komu ferðamanna til landsins. Gjaleyirs-
tekjur aukast mjög,þannig að íslenska krónan 
styrkist og styrkist. Flugfélögin stækka og hót-
elum og veitingasöðum fjölgar ört. Ákveðin 
hættumerki eru á lofti. Landið okkar er að verða 
of dýrt fyrir ferðamenn vegna gengisþróunar. Til 
viðbótar bætist við græðgis hættan.Veitingastað-
ir,hótel og fleiri aðilarleyfa sér að selja sína vöru á óheyrilega dýru verði.
Skammtíma gróðasjónarmið má ekki ráða ferðinni. Það skapar aukna 
hættu á að viðm fælum erlenda ferðamenn frá okkur og að allt hrynji 
með látum.

Árið 2016 verður talið merkilegt ár vegna góðs árangurs á 
íþróttasviðinu,.Ísland náði ótrúleghum árangri hvort sem það var á sviði 
einstaklingaíþrótta eða á sviði hópíþrótta. Þetta sameinaði þjóðina betur 
mheldur en nokkuð annað.

Stjórnmálin voru mjög athyglisvereð á síuðasta ári.Lengi verður þess 
minnst að Sigmundur Davíð þáverandi forsætisráðherra sagði af sér 
embætti eftir að yhann klúðraði sínum málum í umsátri RÚV í Kastljós 
þætti. Nú er það almennt viðurkennt að Sigmundur Davíð gerði marga 
góða hluti sem forsætisráðherra, en RÚV tókst með þætti sínum um 
Wintris og Panama skjölin að hrekja hann úr embætti.

Þjóðin valdi Guðna Th,. Hóhannesson í embætti forseta. Guðni byrj-
ar mjög vel og almenn ánægja ríkir með hann sem þjóðarleiðtoga.

Úrslit þingkosninganna í haust voru um margt athyglisverð. Píratar 
undir forystu Birgittu Jónsdóttur boðuðu alla helstu fjölmiðla heimsins 
til Íslands til að verða vitni að stórsigri Pírata og vinstri aflanna í landinu. 
Úrslitin urðu allt önnur. Þjóðin hafnaði Pírötum. Þjóðin hafnaði því að 
fá yfir sig vinstri stjórn. Þjóðin gaf hægri miðjustjórn atkvæði sitt.

Nú skiptir öllu að á býju ári verði haldið áfram á réttri leið. Þjóðin 
þarf að halda áfram að borga skuldir til að skapa aukna möguleika á að 
bæta enn frekar innviðina. Það viðurkenna flestir að við þurfum að efla 
heilbrigðisþjónustuna. Við þurfum að bæta enn frekar kjör eldri borgara 
landsins.Stór hópur eldri borgara býr við kröpp kjör. Sama gildir um 
hóp öryrkja.Við þurfum einnig að tryggja að það sé hvetjandi en ekki 
letjandi fyrir aldraða að geta unnið sér inn tekjur á efri árum.Það er 
ósanngjarnt að refsa fólki fyrir að vinna.

Við þurfum að halda áfram á þeirri vegferð , sem Sjálfstæðisflokk-
urinn berst fyrir að lækka skatta á einstaklinga.Það þarf að vinna að því 
öllum árum að draga úr ríkisbákninu.

Hér á Suðurnesjum er mun bjartar yfir en áður,. Atvinnulífið er að 
taka við sér á mörgum sviðum. Ferðaþjónustan skiptir miklu máli á okk-
ar svæði og skapar mörg störf. Íbúum fjölgar á svæðinu. Stað Reykjanes-
bæja stefnir í rétta átt. Garður og Sandgerði skoða nú hvort hagstætt sé 
að sameinast til að efla svietarfélögijn enn frekar.

Fyrir Suðurnesin skiptir miklu máli að ný ríkisstjórn haldi áfram á 
sömu leið og ríkisstjórn Framsóknar og Sjálftæðisflokks. Þá erum við á 
réttri leið.

  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 19. janúar 2017.

Á fundi stjórnar Reykjanes-
hafnar voru lagðar fram tölur 
frá Vinnumálastofnun um 

stöðuna á vinnumarkaði í nóvember 
2016. Einnig var lagt fram yfirlit yfir 
þróun atvinnuleysis í Reykjanesbæ 

frá árinu 2001 til 2016, viðmiðunar-
mánuðir nóvember, og yfirlit yfir þró-
un atvinnuleysis í Reykjanesbæ s.l. ár 
eftir kyni, aldursbili, menntun, ríkis-
fangi, starfsgreinum og atvinnugrein-
um. Í Reykjanesbæ voru 223 einstak-

lingar á atvinnuleysisskrá í nóvember. 
Það fækkaði um 60 einstaklinga á 
atvinnuleysisskrá frá sama mánuði 
2015. Heildarfjöldi skráðra atvinnu-
lausra á Suðurnesjum öllum var 304 í 
nóvember.

fækkaði um 60 einstaklinga

Samhliða afgreiðslu fjárhagsá-
ætlunar samþykkti bæjarstjórn 
Garðs gjaldskrá sveitarfélags-

ins fyrir árið 2017. Afslættir af álögð-
um fasteignasköttum elli-og örorku-
lífeyrisþega eru rýmkaðir, þannig 
að fleiri munu njóta afslátta. Helstu 
breytingar á þjónustugjaldskránni 
eru þær að frá 1. janúar 2017 fá íbúar 

sveitarfélagsins gjaldfrjálsan aðgang 
að sundlauginni. Þessi breyting er 
m.a. í þeim tilgangi að hvetja íbúana 
til heilsueflingar og aukinnar aðsókn-
ar að sundlauginni. Þá má nefna þá 
breytingu á gjaldskrá að frá næstu 
áramótum fá íbúar sveitarfélagsins 
gjaldfrjáls afnot af safnkosti almenn-
ingsbókasafns. Markmið með því er 

að efla bókmenntamenninguna og 
auka aðsókn að bókasafninu. Hækk-
unum á einstökum liðum gjaldskrár 
er stillt í hóf og áfram verður gjald-
skrá Sveitarfélagsins Garðs fyrir eins-
taka þjónustuliði með því lægsta sem 
sveitarfélög bjóða,segir Magnús Stef-
ánsson bæjarstjóri í Molum á heima-
síðu Garðs.

Sunnudaginn 22.janúar 2017 
verður haldin Sólrisuhátíð í 
Sandgerði. Messa verður í Safn-

aðarheimilinu kl 14:00. Að lokinni 
messu kl 15:00  verður Sólrisuhátíð 

Kvenfélagsins Hvatar í Sandgerði í 
Samkomuhúsinu. Skemmtiatriði,kaffi 
og meðlæti. Hljómsveitin Suðurnesja-
menn spilar. Eldri borgarar hvattir til 
að mæta í messu og Sólrisukaffið.

Þorrablót FeBS
Skemmtinefnd Félags eldri borgara á 
Suðurnesjum heldur Þorrablót á Nes-
völlum föstudaginn 3.febráuar 2017. 
Nánar auglýst þegar nær dregur.

Suðurvellir  
í Vogum
Ný heimasíða leikskólans Heilsuleik-
skólinn Suðurvellis opnuðu nýja 
heimasíðu í byrjun nóvember s.l. Á 
heimasíðunni er að finna margvíslegan 

og áhugasaman fróðleik um fjölbreytta 
starfsemi skólans. Viðburðir á vegum 
skólans eru þar einnig tilgreindir.

Nefnd í  
húsnæðisstefnu
Bæjaráð Reykjanesbæjar hefur sam-
þykkt að skipa þriggja manna nefnd 
til að vinna að húsnæðisstefnu 
sveitarfélagsins og skipa Andra Víð-
isson, Friðjón Einarsson og Böðvar 
Jónsson í nefndina.

farþegum fjölgar
Farþegafjöldi almenningsvagna 
á Suðurnesjum. Tölur janúar – 
október.
Farþegum í kerfinu á Suðurnesjum 
hefur fjölgað um 12,32% á þessu 
tímabili milli áranna 2015 og 2016.

Gjaldfrjálst í 
Garðinum
Bæjarstjórn Garðsm hefur sam-
þykkt að bjóða íbúum gjaldfrjálsan 
aðgang í sund og að nota einnig 
bókakost bókasafnsins án endur-
gjalds. Þetta gildir frá 1.janúar 
2017.

aðalfundur 
Kvenfélagsins
Aðalfundur Kvenfélags Keflavíkur 
verður mánudaginn 6.febráuar kl 
20:00. Fundarstaður Smiðjuvellir 
8 (Rauðakrosshúsið) Félagskonur-
hvattar til að mæta.

Boðað er til kynningarfundar 
föstudaginn 20.janúar 2017 
kl 14:00 á Nesvöllum. Sól-

veig Hjartardóttir kynningarstjóri 

Samskiptasviðs Tryggingastofnunbar 
kynnir ný lög um almannatryggingar.
Fundurinn er boðaður að frumkvæði 
Félags eldri borgara á Suðurnesjum.

Gjaldskrá í þágu íbúanna

aðalfundur Golfklúbbs 
Grindavíkur verður haldinn 
í golfskálanum að Húsatóft-

um laugardaginn 21. janúar 2017, 
kl.13:00. Á dagskrá eru venjuleg aðal-
fundarstörf.

Golfklúbbnum vantar sjálfboðaliða 
til ýmissa nefndarstarfa, áhugasamir 
hafi samband við Halldór formann 
eða senda línu á gggolf@gggolf.is.

aðalfundur GG

Sólrisuhátíð 
í Sandgerði

kynningarfundur  
fyrir eldri borgara
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Nýtt ár komið og því er ekki úr 
vegi að óska ykkur lesendur 
góðir til hamingju með nýtt 

ár.  Árið 2017 byrjar eins og öll önn-
ur ár á vetrarvertíði. En þessi vertíð 
byrjar öðruvísi því núna er verkfall og 
einu bátarnir sem mega róa eru smá-
bátar og bátar þar sem að yfirmenn 
báta eru jafnframt eigendur bátanna.  
Þetta hafa útgerðir nokkura báta á 
Vesturlandi og Norðurlandi gert.  t.d í 
Bolungarvík , Ásdis ÍS, Þorlákur ÍS og 
Finnbjörn ÍS sem er gamli Farsæll GK. 

Smábátunum er aðeins tekið að 
fjölga á Suðurnesjunum og þegar þessi 
pistill er skrifaður þá er ég stadd-
ur á Akureyri og á leiðinni norður 
þá mætti ég trukki rétt við Víðigerði  
sunnan við Blönduós og á trukknum 
var Addi Afi GK á leiðinni til Akranes 
og þaðan er honum svo silgt til Sand-
gerðis. 

Bátarnir sem eru í Sandgerði hafa 

verið að fiska nokkuð vel á línunni og 
er t.d Andey GK með 9,4 tonn í 3 og 
þar af 6,2 tonn í einni löndun.  Rán 
GK 3,8 tonn í 1.  Daðey GK 19 tonn 
í 3 og þar af 7,8 tonn í einni löndun 
landað í Sandgerði.  Óli Gísla GK 16 
tonn í 3 og mest 6 tonn.  Allir að landa 
í Sandgerði.  Pálína Ágústdóttir GK er 
í Hrísey og hefur landað þar 11 tonn 
í 3.  Bergur Vigfús GK með 10 tonní 
2 á Hvammstanga.  Von GK 8 tonn í 
2 á Breiðdalsvík.  Dúddi Gísla GK sá 
eini í Grindavík með 5,5 tonn í einni 
löndun.  Guðrún Petrína GK 4,1 tn í 
2 í Sandgerði.  Hinn báturinn Stellan 
GK sem er í eigu sömu útgerðar ern 
ennþá á Skagströnd og hefur landað 
þar 5,2 tonn í 2. 

Líf GK sem mun minni bátur fór í 
einn róður og fiskaði nokkuð vel.  Var 
með 1,9 tonn á 12 bala.  Sæfari GK er í 
Grindavík á færum með 600 kíló. 

Enginn netabátur hefur farið á 

veiðar nema Halldór Afi GK sem 
landaði 127 kílóum í Keflavík. 

Allir dragnótabátarnir eru í verk-
falli nema að eins og fram kom í frétt-
um þá fóru áhafnir tveggja báta sem 
eru í eigu Nesfisks á sjóinn enn aflinn 
þeirra var mjög lítill og varla svo að 
aflinn nái að borga fyrir sektina sem 
hvor bátur fékk á sig.  Enn Verkalýðs 
og sjómannafélag Sandgerðis sektaði 
hvorn bát um sig um 500 þúsund 
krónur.  Aflinn eins og áður segir 
mjög lítill.  Sigurfari GK með 936 kíló 
og Siggi Bjarna GK með 1,8 tonn. 

Sjáum hvað gerist með verkfallið.  
Hvenær það leysist.  Í það minnsta þá 
gerir verkfallið þeim gott sem eru að 
landa á fiskmarkaði því að núna eru 
verðin mjög há sem sjómenn á þeim 
bátum sem mega róa mjög há og með-
alverð í kringum 300 krónur svona að 
jafnaði.  

 Gísli R.

Aflafréttir

SmÁBÁtuNum 
teKið að FJölGa

Þrír grunnskólar í Reykjanesbæ 
komust á lista yfir þá  skóla sem 
best komu út úr samræmd-

um prófum í stærðfræði sl. haust og 
enginn kemst á lista yfir þá skóla sem 
verst gengu, að því er fram kemur í 
Fréttablaðinu og vefmiðlinum Vísi . 
Menntamálastofnun hefur lokið við 
að fara yfir niðurstöður samræmdra 
könnunarpófa í 4. og 7. bekk sem háð 
voru um allt land í haust.

Í úttekt Menntamálastofnunar 
kemur fram að nemendur í 7. bekk 
í Myllubakkaskóla hafi náð frábær-
um árangri í stærðfræði á prófinu. 
Holtaskóli og Njarðvíkurskóli eru 
hinir tveir skólarnir í Reykjanesbæ 
sem komust á lista yfir þá skóla sem 
komu best út í stærðfræði.  Haft er 
eftir Arnóri Guðmundssyni forstjóra 
Menntamálastofnunar í fréttinni að 
allt bendi til þess að þessi góða niður-
staða sé afleiðing þess að Reykjanes-
bær hafi nýtt samræmdu prófin til 
að betrumbæta grunnskóla bæjarins 
í stað þess að stinga niðurstöðunni 

ofan í skúffu.  „Sveitarfélagið notaði 
samræmd könnunarpróf og setti sér 
markmið út frá þeim um að ná meðal-
tali. Þannig hefur sveitarfélagið getað 
fylgt markmiðunum eftir,“ segir Arn-
ór í fréttinni. Hann segir hins vegar að 

tilhneiging sé til þess innan skólanna 
að taka þau skilaboð sem prófin senda 
skólunum ekki nægilega alvarlega. 
Árangur Reykjanesbæjar sýni svart á 
hvítu að þau geti nýst til að bæta skól-
ana. (Heimasíða Rnb)

frábær árangur í sam-
ræmdum könnunarprófum

Þótt norrænu ríkin hafi ólíkar 
skoðanir á því hve mörgum 
flóttamönnum þau geti tek-

ið á móti þá er þar til staðar ríkur 
vilji til þess að leita skilvirkra lausna 
þegar kemur að aðlögun þeirra. Til 
að bregðast við þessu fól Norræna 
ráðherranefndin Norrænu vel-
ferðarmiðstöðinni og Nordregio að 
skapa sameiginlegan vettvang þar 
sem viðkomandi aðilar í öllum ríkj-
unum geti skipst á skoðunum, deilt 
reynslu sinni og stutt hvern annan til 
að ná fram meiri og betri aðlögun.

Þar sem aðlögunin snertir öll 
svið samfélagsins verður í verkefn-
inu lögð áhersla á upplýsingamiðl-
un milli allra viðkomandi stofnana, 
ráðuneyta og frjálsra félagasam-
taka. Hugmyndin er að gera emb-
ættismönnum, fræðimönnum og 
þeim, sem vinna að þessum mál-
um, kleift að skiptast á reynslu og 
læra hver af öðrum.

-Núna er ekki fyrir hendi vett-
vangur þar sem þeir sem fást við 
aðlögun í teoríu og praxís geta 
skipst á reynslu og rannsóknum 
á aðlögun, félagslegri þátttöku og 
fjölbreytni. Með þessu átaki vilj-
um við auðvelda samvinnu og 
þekkingarmiðlun milli landanna 
segir Dagfinn Høybråten fram-
kvæmdastjóri Norrænu ráðherra-
nefndarinnar.

Áhersla á þekkingarmiðlun 
milli ólíkra sviða

Vinna við þetta er þegar hafin 
og m.a. hefur Norræna velferðar-
miðstöðin tekið saman lista með 
krækjum á þá aðila, sem að þess-
um málum koma, svo og kom-
andi ráðstefnur og málþing um 

aðlögun, hælisleitendur og mót-
töku flóttamanna. Á árinu 2017 
mun Norræna velferðarmiðstöðin 
skipuleggja fundi, vinnustofur og 
málþing víðsvegar á Norðurlönd-
um þar sem hægt verður að skiptast 
á hugmyndum og reynslu. Einnig 
kemur til mála að taka saman skýr-
slur á þeim sviðum þar sem þörf er 
á ítarlegri greiningu og hagnýtum 
ráðum.

Norrænn hugmyndabanki 
Í mörgum sveitarfélögum á 

Norðurlöndum er eftirspurn eftir 
hugmyndum um skilvirkt skipulag 
til að auðvelda aðlögun. Til að 
bregðast við þessu ætlar Norræna 
velferðarmiðstöðin að koma á fót 
hugmyndabanka á netinu yfir ár-
angursríkar aðferðir og tól til að 
efla félagslega þátttöku flóttamanna 
og nýkominna innflytjenda.

-Við viljum miðla upplýsing-
um um það sem vel er gert vítt og 
breitt um Norðurlönd. Það get-
ur t.d. snúist um hvernig hægt sé 
að koma fólki í vinnu, skilvirkar 
aðferðir til að bæta námsárangur 
innflytjenda eða hvernig hægt sé 
að skapa jákvæða þróun í hverfum 
þar sem aðskilaður er til staðar seg-
ir Ewa Persson Göransson fram-
kvæmdastjóri Norrænu velferðar-
miðstöðvarinnar.

Væntanleg rannsóknaráætlun 
Innan ramma norræna að-

lögunarverkefnisins mun Nord-
Forsk, systurstofnun Norrænu vel-
ferðarmiðstöðvarinnar, kortleggja 
þá þekkingu og þær rannsóknir 
sem eru til staðar um aðlögun og í 
framhaldinu setja saman norræna 
rannsóknaráætlun um málið.

 Norrænt átak 
í aðlögun 
flóttamanna

Stjórn S.S.S. leggur sérstaka 
áherslu á að Alþingi styðji 
áfram við rekstur almenn-

ingssamgangna á grundvelli samn-
inga sem Vegagerðin gerði við 
landshlutasamtök sveitarfélaga utan 
höfuðborgarsvæðisins árið 2012.

Á fjárlögum 2016 var veitt sér-
stakt 75 m.kr. framlag í þessu skyni 
og þyrfti það helst að hækka til að 

bæta landshlutasamtökum halla-
rekstur sem m.a. stafar af því að Al-
þingi hefur ekki sett lög sem veita 
næga vernd gegn brotum á einkarétti 
til almenningssamgangna. Tekjutap 
landshlutasamtaka af þeim sökum 
nemur tugum milljóna á ári.

Framkvæmastjóra falið að senda 
fjárlaganefnd bókun stjórnar.

Vilja hærra framlag

 

Anna L. Þórisdóttir Morgunblaðið

Næstu Sýningar

Miðapantanir
í síma 565 5900

Föstudaginn   13 janúar kl. 20.00 UPPSELT

Midi.is

Guðni Gíslason Fjarðarfréttir

Unglingasýning ársins

„Skemmtilegasta unglingaleikrit
í heimi. Frábær fjölskylduskemmtun“
                      Helga Braga

Mánudaginn   16 janúar kl. 20.00 UPPSELT

Föstudaginn   20 janúar kl. 20.00 örfáir miðar

Fimmtudaginn   26 janúar kl. 20.00 



þurrkarar

20% 
afsláttur

uppþvottavélar

20% 
afsláttur

20% 
afsláttur

helluborð

janúardagar 
Byrjum við nýja árið með 20-50% afslætti af gæðavörum ORMSSON

ryksugur

20% 
afsláttur

ofnar

20% 
afsláttur

heimilislausnir

20% 
afsláttur

Pottar og pönnur

20% 
afsláttur

hársnyrtitæki

20% 
afsláttur

þvottavélar

20% 
afsláttur

NÝ
 M

ÓD
EL

Öll Pioneer heyrnartól

25% afsláttur

Hágæða sjónaukar með lífstíðarábyrgð.
Vatnsheldir og niturfylltir frá 14.900,- kr.

25% afsláttur

Hljómtækjastæða
X-HM21BT-K/S

Bluetooth stæða
 Til í svörtu og silfur.

Áður kr. 45.900,-

Verð nú: 35.900,-

THIS IS TV

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás: 
3840x2160 (4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

kR. 89.900,-40”

kR. 139.900,-55”
kR. 99.900,-

49”

kR. 219.900,-
65”

KU6175

Greiðslukjör
Vaxtalaust 

í allt að 12 mánuði

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

HAFNARgötU 23 
REYkjANEsbæ · sÍMI 421-1535

Opnunartímar: 
Virka daga kl. 11-18.
Kl. 11-15 fyrstu tvo 

laugardaga hvers mánaðar.
Lokað 3ja og 4ja.

Netverslun
nýr vefur
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Benedikt Jónsson fæddist í 
Keflavík 17. september 1919. 
Hann lést árið 2009.

Benedikt tók minna mótor-
vélstjórapróf 1937 og starfaði 
sem vélstjóri á mb. Höskuldi RE 
191 og Stakki GK-503. Vélstjóri 
í Hf. Keflavík og í Hraðfrystihúsi 
Keflavíkur 1940-56. Forstjóri Hrað-
frystihússins 1956-1982. Ritari Vél-
stjóraf. Keflavíkur 1943-47, formað-
ur til 1956 og fyrsti heiðursfélagi 
1957. Sat í Rafveitunefnd Keflavíkur 
1958-74 og í Verðlagsráði sjávarút-
vegsins, stjórn Sambands frystihús-
anna og stjórn Iceland Seafood Cor-
poration. Formaður Útvegsmannaf. 
Keflavíkur 1957-62, í stjórn Samlags 
skreiðarframl. 1958-82, formaður 
frá 1972. Hann sat í stjórn Olíusaml. 
Keflavíkur og nágrennis 1966-89 
og var meðal stofnfélaga Lions-
klúbbsins í Keflavík og Oddfellow-
stúkunnar Njarðar í Keflavík. Heiðr-
aður af 1. maí-nefnd 1986.

Í minningargreinum má m.a. lesa:
„Benni afi setti mark sitt á sam-

tíð sína og bæinn sinn, Keflavík, þar 
sem hann bjó og starfaði allt sitt líf. 
Hraðfrystihúsið gerði út marga ver-
tíðarbáta og síðar tvo skuttogara og 
hjá því starfaði fjöldi fólks við fisk-
vinnslu. Jafnframt því að stjórna 
Hraðfrystihúsinu sat hann í fjölda 
nefnda og ráða og var virkur í hinum 
ýmsu félögum“

„ Vinnan var Benna alla tíð mik-
ilvæg og er hann hverjum manni fyr-
irmynd í dugnaði og eljusemi. Hann 
hafði ótrúlega gott minni og skarpa 
hugsun þar til yfir lauk. Hann tókst 

á við veikindin sem hann átti við að 
stríða seinustu tvö árin af ótrúlegu 
æðruleysi og yfirvegun. Benni var 
vinsæll maður og ævinlega hrókur 
alls fagnaðar. Það sem hann kunni af 
vísum og revíusöngvum sem hann 
fór gjarnan með á mannamótum 
virtist botnlaus brunnur. Ein vísa sem 
hann fór stundum með festist mér í 
minni og lýsir skopskyni hans vel:

Satt og logið sitt er hvað.
Sönnu er best að trúa,
en hvernig á að þekkja það
þegar allir ljúga?“

„Benni var áhrifamaður í sam-
tökum útgerðamanna og fiskverk-
enda, meðal annars sat hann í 
stjórnum LÍÚ, HS og SÍF, og síðar 
í sjávarafurðardeild SÍS sem hann 
lenti í óumbeðinn. Um skeið var 
hann í forystu skreiðarsamlagsins“.

Þau Sunneva Dögg Róberts-
dóttir og Ægir Már Baldvins-
son voru í kvöld útnefnd 

íþróttakona og íþróttamaður UMFN 
árið 2016. Þau eru vel að þessari 
viðurkenningu komin, eiga bæði gott 
íþróttaár að baki. Stjórn Ungmenna-
félags Njarðvíkur óskar þeim Sunnevu 
Dögg og Ægi Má til hamingju með út-
nefninguna, einnig öllu íþróttafólkinu 
sem fengu viðkenningu í kvöld.

Eftirtaldir einstaklingar voru svo 
útnefndir íþróttamenn deilda og 
fengu viðurkenningar fyrir.

n Júdókona UMFN 2016 er  
Heiðrún Fjóla Pálsdóttir
n Glímukona UMFN 2016 er 
Heiðrún Fjóla Pálsdóttir
n Júdómaður UMFN 2016 er  
Ægir Már Baldvinsson
n Glímumaður UMFN 2016 er Ægir 
Már Baldvinsson
n Körfuknattleikskona UMFN 2016 
er Björk Gunnarsdóttir
n Körfuknattleiksmaður UMFN 2016 
er Logi Gunnarsson
n Knattspyrnumaður UMFN 2016 er 
Arnar Helgi Magnússon

n Kraftlyftingarmaður UMFN 2016 
er Halldór J Vilhjálmsson
n Kraftlyftingarkona UMFN 2016 er 
Inga María Henningsdóttir
n Lyftingarkona UMFN 2016 er Katla 
Björk Ketilsdóttir
n Lyftingarmaður UMFN 2016 er 
Emil Ragnar Ægisson
n Sundkona UMFN 2016 er Sunneva 
Dögg Robertsdóttir
n Þríþrautarkona UMFN 2016 er 
Guðlaug Sveinsdóttir
n Þríþrautarmaður UMFN 2016 er 
Rafnkell Jónsson

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar var 
afgreidd að lokinni síðari umræðu 
á bæjarstjórnarfundi fyrr í kvöld. 

Undanfarin misseri hefur verið unnið að 
endurskipulagningu fjármála Reykjanes-
bæjar og hefur sveitarfélagið m.a. átt í 
viðræðum við helstu kröfuhafa sína með 
það að markmiði að endurskipuleggja 
efnahagsreikning samstæðu A og B hluta 
sveitarfélagsins. Viðræður hafa nú skilað 
árangri með að skilmálar samkomulags 
liggja fyrir við lánveitendur Eignarhaldsfé-
lagsins Fasteignar, sem nú er alfarið í eigu 
Reykjanesbæjar, en viðræðum við kröf-
uhafa Reykjaneshafnar er ólokið. Má segja 
að með þessu sé Reykjanesbær að rétta 
úr kútnum og bæjaryfirvöld horfi fram á 
bjartari tíma þótt áfram verði nauðsynlegt 
að gæta aðhalds í rekstri og útgjöldum.

Skilmálar samkomulags  við kröf-
uhafa Fasteignar gerir ráð fyrir skuld-
breytingum, skilmálabreytingum og 
sölu eigna. Ekki er gert ráð fyrir afskrift-
um eða niðurfellingum skulda. Með 
samkomulaginu er greint á milli eigna 
sem nýttar eru til lögbundinnar grunn-
þjónustu sveitarfélagsins og annarra 
eigna, en dregið er verulega úr leigu-
skuldbindingum sveitarfélagsins vegna 
þeirra eigna. Samkomulagið er háð 
endanlegri undirritun aðila sem og skil-
yrðum af beggja hálfu sem unnið verður 
að því að útfæra og uppfylla á næstunni 
ásamt því að ljúka viðræðum við aðra 
hagsmunaaðila og kröfuhafa sveitar-
félagsins og samstæðu þess. Einnig er 
sveitarfélaginu gert kleift að huga að 
uppbyggingu nauðsynlegra innviða s.s. 

nýs grunnskóla í Dalshverfi og fjölgun 
leikskólaplássa.

Samhliða þessu er ætlunin að færa 
Fasteignir Reykjanesbæjar, sem heldur 
m.a. utan um félagslegt húsnæði, yfir 
í húsnæðissjálfseignarstofnun eins og 
heimild er fyrir í nýjum lögum um al-
mennar íbúðir og mun það létta talsvert 
á skuldabyrði sveitarfélagsins.

Þessar aðgerðir, ásamt ýmsum öðr-
um, munu gera Reykjanesbæ kleift að 
uppfylla fjárhagsleg skilyrði sveitar-
stjórnarlaga og miðað við núverandi 
forsendur er ekki lengur þörf á að 
sveitarfélagið óski eftir skipun sérstakrar 
fjárhaldsstjórnar á vegum innanríkis-
ráðuneytisins eins og útlit var fyrir um 
tíma. Áfram verður þó þörf á ströngu 
aðhaldi í fjármálum sveitarfélagsins.

reykjanesbær 
semur við kröfuhafa

Sunneva dögg og Ægir már 
íþróttafólk UmfN 2016

merkir 
Suðurnesjamenn

Bæjarráðm Garðs hefur tek-
ið fyrir erindi frá Samb. ísl. 
sveitarfélaga

Í erindinu kemur fram bók-
un stjórnar Sambandsins, þar sem 
sveitarfélög eru hvött til þess að 
hraða vinnu við gerð húsnæðisáætl-
ana á grundvelli laga um almennar 
íbúðir enda eru slíkar áætlanir hugs-

aðar sem stjórntæki fyrir sveitar-
félögin. Jafnframt sé mikilvægt að 
bæta aðgengi að tölulegum upplýs-
ingum um húsnæðismál.  

 Samþykkt samhljóða að fela bæj-
arstjóra og Skipulags-og byggingar-
fulltrúa að hefja undirbúning að 
gerð húsnæðisáætlunar og koma 
málinu til framkvæmdar hið fyrsta.  

Húsnæðisáætlun í Garði

Bæjarstjórn Sandgerðisbæjar 
skorar á útgerðarmenn og sjó-
menn að einhenda sér í að ná 

samningum og binda endi á verkfall 
sjómanna svo flotinn komist til veiða á 
ný. Langvarandi verkfall skaðar íslensk-

an efnahag; útgerð, sjómenn, fólk í fisk-
vinnslu, flutningsaðila og samfélögin 
við sjávarsíðuna. Ábyrgð þeirra sem fara 
með samningsumboð er mikil og krafan 
á samningsaðila er að gera allt það sem 
mögulegt er til að ná samningum.

Skorað á útgerðar-
menn og sjómenn

janúuar 
stormur

janúardagar 

FULL BÚÐ AF TILBOÐSVÖRUM
Kæliskápar - Uppþvottavélar - Þvottavélar - Þurrkarar

Frystiskápar - Sjónvörp - Hljómtæki

Gerið góð kaup á heimilistækjum, 
hljómtækjum eða sjónvörpum, 

stórum sem smáum.
20-50% 

afsláttur

Greiðslukjör
Vaxtalaust 
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Tæki til vetrarþjónustu 

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra 
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan. 
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

Verðdæmi
Omnitour 390SF ............. 2.550.000
460 UFe  De Luxe ............ 2.980.000 
540 UL Excellent  ............ 3.290.000
495 UL Premium  ............ 3.650.000
560 UL Premium ............ 3.920.000
720 Ukfe Prestige .......... 4.150.000

Öll verð án aukabúnaður og með VSK,  
skráð og tilbúin til afhendingar á Egilsstöðum.
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Það voru margir sem mættu við brennuna í Garði á 
gamlárskvöld. Að venju var brennan hin glæsilegasta. 
Sveitarfélagið bauð svo upp á glæsilega flugeldasýningu.

Fjölmenni 
við áramóta-
brennuna í Garði

Flottur bjöllukór Einn daginn á aðventunni mætti Karen Sturlaugsson með Bjöllukórinn á Nes-
velli. Þau spiluðu nokkur skemmtileg jólalög við góðar undirtektir áheyranda.

Helga möller á Nesvöllum Það var þétt og fín dagskrá á aðventunni á Nesvöllum. Fjöldi 
góðra gesta mætti til að skemmta heimafólki og gestum. Einn daginn kom Helga Möller og söng fyrir gesti jólalögin.

Þau skemmtu sér vel 
krakkarnir á jólaskemmt-
un krakka Akademíunnar 
sem hadlin var 17.desem-
ber s.l. jólaskemmtunin 
var fyrir 6-12 ára börn 
af pólskum uppruna. Að 
sjálfsögðu mætti jóla-
sveinn á skemmtunina og 
svo var boðið upp á glæsi-
legt kökuborð.

jólaskemmtun 
krakka Akademíunnar
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Skólaslit haustannar og 
brautskráning Fjölbrauta-
skóla Suðurnesja fór fram 

þriðjudaginn 20. desember. 
Að þessu sinni útskrifuðust 

66 nemendur; 51 stúdent, einn 
af starfsbraut, átta úr verknámi 
og tíu úr starfsnámi.  Nokkrir 
útskrifuðust af tveimur braut-
um.  Konur voru 39 og karl-
ar voru 27.  Alls komu 45 úr 
Reykjanesbæ, sjö úr Grinda-
vík, fjórir úr Garði og einn 
úr Vogum.  Þá komu fjórir 
úr Vestmannaeyjum, tveir úr 
Kópavogi og einn nemandi frá 
Hafnarfirði, Neskaupstað og Patreks-
firði.

Dagskráin var með hefðbundnu 
sniði.  Kristján Ásmundsson skóla-
meistari afhenti prófskírteini og flutti 
ávarp og Guðlaug Pálsdóttir aðstoðar-
skólameistari flutti yfirlit yfir störf 
annarinnar.  Ísabella Ögn Þorsteins-
dóttir nýstúdent flutti ávarp fyrir 
hönd brautskráðra og Guðmundur 
Grétar Karlsson kennari flutti út-
skriftarnemendum kveðjuræðu 

starfsfólks.  Að venju fluttu nemend-
ur skólans tónlist við athöfnina en 
Þórhildur Alda Reynisdóttir nýstúd-
ent lék á píanó.  Þá flutti söngsveitin 
Drengjabandið tvö lög undir stjórn 
Gunnlaugs Sigurðssonar stærðfræði-
kennara.  Drengjabandið er hópur 
kennara og starfsmanna sem hittist 
reglulega og syngur saman.  Hópur-
inn hefur undanfarin ár sungið við 
ýmsar uppákomur í skólanum við 
góðan orðstír.

um áramót stöldrum við 
gjarnan við, förum yfir 
það sem markverðast 

hefur gerst á því ári sem nú hverf-
ur á braut um leið og við horfum 
fram á veginn og ekki síst til þess 
árs sem senn gengur í garð. Með 
þessu tölublaði hraðferðarinnar 
verða pistlar mínir alls 23 talsins 
á þessu ári, en þetta er fjórða árið 
sem ég held þessum pistlaskrifum 
úti. Upphaflegi tilgangur minn með 
þessum skrifum var sá að deila með 
öllu því fjölmarga starfsfólki sem 
hjá sveitarfélaginu starfar upplýs-
ingum um það sem efst er á baugi 
hverju sinni og það sem fyrir dyrum 
stendur. Mál hafa hins vegar þróast 
þannig að margir hafa óskað eftir 
að fá pistilinn sendan, aðilar sem á 
einn eða annan hátt tengjast sveitar-
félaginu með samstarfi, samskipt-
um, sameiginlegum hagsmuna-
málum o.s.frv. Ég hef fengið góð 
viðbrögð frá fjölmörgum aðilum, 
sem færir mér heim sanninn um að 
lesendur pistilsins kunni að meta 
þessa upplýsingaveitu. Á því ári sem 
nú rennur sitt skeið hefur margt já-
kvætt og uppbyggilegt átt sér stað 
á vettvangi sveitarfélagsins. Nefna 
má þá staðreynd að í upphafi árs 

voru íbúar sveitarfélagsins 1.148, 
en eru nú við árslok 1.213 talsins. 
Okkur hefur því fjölgað um 65 á 
árinu, sem samsvarar 5,6% fólks-
fjölgun. Það er býsna há tala á einu 
ári. Algjör viðsnúningur virðist hafa 
orðið á fasteignamarkaði, því nú er 
svo komið að íbúðarhúsnæði selst 
bæði fljótt og vel, og á betra verði 
en áður. Hin hliðin á þeim pening 
er að lítið framboð er sem stendur 
af íbúðarhúsnæði í sveitarfélaginu. 
Ekki verður skilið við árið 2016 án 
þess að minnast hins glæsilega af-
reks keppnisliðs Stóru-Vogaskóla í 
hinni árlegu keppni í Skólahreysti, 
þar sem liðið gerði sér lítið fyrir og 
náði þriðja sæti í úrslitakeppnninni. 
Sérlega góður og eftirtektarverður 
árangur. Í knattspyrnunni gerðu 
Þróttarar gott mót, en þeir kepptu 
í fyrsta sinn í 3. deild. Þeir enduðu 
fyrir ofan miðja deild, og mega 
vera stoltir af þeim árangri. Starfið 
í Þrótti er öflugt, iðkendum hefur 
farið fjölgandi og almennt góður 
gangur í starfi ungmennafélagsins. 
Ísaga ehf. hóf í ár uppbyggingu á 
iðnaðarsvæðinu við Vogabraut á 
árinu, og mun hefja starfsemi síðla 
árs 2017. Fyrir í sveitarfélaginu eru 
nokkur öflug atvinnufyrirtæki, sum 

þeirra eru með áform um eflingu 
sinnar starfsemi og hafa jafnvel haf-
ið framkvæmdir. Þá er ekki síst vert 
að nefna hina öru og miklu upp-
byggingu sem á sér nú stað á svæð-
inu í og við flugstöðina, sem sannar-
lega hefur áhrif á okkar sveitarfélag 
með allri þeirra mannaflaþörf sem 
fylgir þeirri uppbyggingu. Í fyrsta 
skipti um langa hríð hyggst nú 
sveitarfélagið ráðast í gatnagerð og 
úthluta lóðum til íbúðabygginga 
á árinu 2017. Spennandi tímar 
framundan. Bæjarstjórn sveitarfél-
gsins, sem og nefndir og ráð, sinna 
störfum sínum af alúð og drifkrafti. 
Mörg góð málefni hafa hlotið fram-
gang á árinu, og framundan eru 
margvísleg áhugaverð og krefjandi 
verkefni. Ég vil nota þetta tæki-
færi og þakka kjörnum fulltrúum, 
nefndarmönnum, öllu starfsfólki 
sveitarfélagsins sem og þeim fjöl-
mörgu sem við eigum samstarf við 
fyrir einstaklega gott og farsælt 
samtstarf ár áinu 2016, með von um 
að gott framhald verði þar á.

Ásgeir Eiríksson bæjarstjóri í  
Vogum skrifar í pistli s

ínum Vogahraðferð

Hvað boðar  
nýárs blessuð sól?

magnús Stefánsson bæj-
arstjóri í Garði skrif-
ar í Molapistli sínum. 

„Framundan eru mörg verkefni sem 
þarf að vinna að og ljúka á árinu 
2017 á vettvangi sveitarfélagsins. Við 
munum halda áfram að byggja upp 
góða þjónustu sveitarfélagsins við 
íbúana og nokkuð verður um fram-
kvæmdir og fjárfestingar á vegum 
sveitarfélagsins. Unnið er að úttekt 
á kostum og göllum sameiningar 
sveitarfélaganna Garðs og Sand-
gerðisbæjar, í upphafi sumars mun 
liggja fyrir hvert framhald verður á 
því verkefni. Í samstarfi við önnur 

sveitarfélög á Suðurnesjum er unnið 
að mörgum spennandi verkefnum. 
Þar má m.a. nefna skipulagsmál og 
stefnumótun til framtíðar um upp-
byggingu atvinnu-og þróunarsvæðis 
á Miðnesheiði norðan flugstöðvar. 
Þá má einnig nefna að unnið er að 
uppbyggingu ferðaþjónustu í Garði, 
bæði gistingu og veitingaþjónustu 
en einnig afþreyingu fyrir ferða-
fólk. Hér er aðeins stiklað á stóru og 
margt ekki nefnt til. Í Molum næstu 
vikur og mánuði verður nánar fjall-
að um hin fjölmörgu verkefni sem 
framundan eru“.

eitt af þeim atriðum 
sem var í boði áð 
aðventunni á Nes-
völlum var heim-
sókn Vox felix. Þau 
tóku nokkur lög 
fyrir gesti og lík-
aði fólki vel þeirra 
vframlag. Stjórn-
andi kórsins er 
Arnór Vilbergsson.

FS útskrifaðir
66 nemendur

Kostir og gallar 
sameiningarVox Felix á 

aðventunni
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Hvatagreiðslur til íþrótta- og 
tómstundaiðkunar barna 
verða hækkaðar á næsta ári 

úr 15.000 þúsund krónum í 21.000 á 
hvert barn. Greiðslurnar voru þriðj-
ungur þeirra upphæðar í byrjun kjör-
tímabils eða 7000 krónur. Þetta er 
aðeins eitt af fjölmörgum góðum ver-
kefnum sem farið verður í á næsta ári.

Undirbúningur við nýjan grunn-
skóla í Dalshverfi í Innri Njarðvík er 
hafinn en skólabörnum hefur fjölgað 
mikið í hverfinu. Áætlað er að fyrsti 
áfangi skólans verði tekinn í notkun 
haustið 2018 en að þangað til verði 
notast við lausar kennslustofur. Þá 
hefur Háaleitisskóli verið stækkaður 
og þar nýttar kennslustofur sem ekki 
höfðu verið í notkun frá því herinn 
fór. Húsgögn í grunnskólum bæjar-
ins hafa verið endurnýjuð að hluta og 
aðstaða á skólalóðum bætt, en þetta 
voru meðal umkvörtunarefna ung-
mennaráðs, sem funda með bæjar-
stjórn tvisvar á ári.

Auk hækkunar á hvatagreiðslum til 
íþrótta- og tómstundaiðkunar barna 
verður hugað að úrbótum á aðstöðu 
í íþróttamannvirkjum Reykjanesbæj-
ar, s.s. í Bardagahúsinu við Iðavelli og 
aðstöðu til upphitunar-, styrktar- og 

teygjuæfinga, s.k. þurr æfinga, sund-
fólks ÍRB.

Af öðrum góðum verkefnum má 
nefna aukinn stuðning við íbúa í við-
kvæmri stöðu, s.s. börn, fólk með geð-
raskanir og fatlað fólk. Áfram verður 
unnið við viðgerðir og uppbyggingu 
gamalla húsa á Duus torfunni og út-
skiptingu hefðbundinnar lýsingar í 
bænum fyrir LED ljós. Endurskoðað 
Aðalskipulag Reykjanesbæjar tekur 
gildi á vormánuðum.

Fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar 
2017-2020 var samþykkt eftir síðari 
umræðu í bæjarstjórn 20. desember sl. 
Það sem einkennir áætlunina er mikil 

aukning í tekjum, m.a. vegna bætts at-
vinnuástands og fjölgunar íbúa, en um 
leið mikið aðhald og agi í útgjöldum. 
Áætlunin byggir á þeim aðgerðum 
sem gripið var til haustið 2014 í áætlun 
um úrbætur í fjármálum Reykjanes-
bæjar og fékk heitið Sóknin. Með því 
næst að uppfylla jafnvægisreglu fjár-
málareglna sveitarstjórnarlaga sem 
gerir þá kröfu að samanlögð rekstr-
arniðurstaða samstæðu sé jákvæð á 
hverju 3 ára tímabili. Útsvarsprósent-
an verður áfram 15,05% út árið 2017 
en ekki er gert ráð fyrir að þörf verði á 
áframhaldandi sérstöku álagi á útsvar 
eftir það.

Hjónin Þóra Björg Guðjóns-
dóttir og Ingi Rúnar Sig-
urðsson ásamt Þorbirni 

Björnssyni og Sigrúnu Árnadóttur 
bæjarstjóra

Jólahúsið vekur upp barnslega 
gleði

Á hverju ári stendur Umhverfisráð 
Sandgerðisbæjar fyrir vali á jólahúsi 
Sandgerðis. Bæjarbúum er gefinn 
kostur á að koma með tillögur um 
tilnefningar.Umhverfisráð  fór einnig 
í ferðir um allan bæ og skoðað bæði 
þessi hús sem tilnefnd voru og önnur.

Einróma samstaða var innan 
ráðsins  að velja Heiðarbraut 4 sem 
jólahús Sandgerðis 2016. Ráðið  hreifst 
af vel skreyttu húsi með hlýlegt yfir-
bragð sem vekur upp barnslega gleði 
eins og fram kemur í vel rökstuddri 
tilnefningu. Nefndin telur íbúa þessa 
húss vel að þessu vali komin.

Í innsendri tilnefningu um Heiðar-

braut 4 segir m.a.: „Það vekur upp 
barnslega gleði, þegar maður labbar 
framhjá Heiðarbraut 4. Ég veit líka 
fyrir víst að ef þið fengjuð að kíkja inn 
til þeirra hjóna Þóru og Inga, myndi 
taka á móti ykkur stærsta jólakerta-
safn sem fyrirfinnst í Sandgerði og 
þó víðar væri leitað. Húsið er skreytt 
uppí loft að innan líka.“

Hjónin  Þóra Björg Guðjónsdótt-
ir og Ingi Rúnar Sigurðsson veittu 
viðtöku viðurkenningu við hátíðlega 
athöfn í gær. Þau fengu afhentan fal-
legan og jólalegan blómvönd ásamt 
gjafabréfi frá HS orku, 25 þúsund 
króna inneign fyrir rafmagnskostnað.

HS orku er þakkað veglegt framlag 
til jólahússins í ár og umhverfisráði 
fyrir sitt framlag. Ráðið skipa Gísli 
Þórhallsson, Rakel Rós Ævarsdótt-
ir, Ása Ingibjörg Sigurbjörnsdóttir, 
Bjarki Dagsson og Þorbjörn Björns-
son.

Á fundi Íþrótta-tómstunda og 
æskulýðsnefndar Garðs var 
bókað:Eftirfylgni með 16-18 

ára ungmennum.  Verið er að setja í 
gang verkefni sem miðar að því að 
grípa fyrr inn í aðstæður ungmenna 
sem hætta í skóla og komast ekki í 
vinnu. Nokkuð er um að þessir krakk-
ar verði afskipt í tvö ár áður en þau 
koma á fjárhagsaðstoð bæjarfélaganna 

við 18 ára afmælisdaginn og hafa þá 
verið óvirk í tvö ár. Verkefnið miðar 
að því að námsráðgjafar og starfsfólk 
félagsþjónustu megi leita upplýsinga 
um ungmenni hjá framhaldsskól-
anum og VMST, með samþykki for-
eldra. Reynt verður að aðstoða þessi 
ungmenni í vinnu eða einhverskonar 
virkni.  Stefnt er á að verkefnið fari af 
stað á vormánuðum hér í Garðinum.  

Báðir samningsaðilar að kjara-
samningi kennara hafa nú 
samþykkt nýgerðan samning. 

Sú staðreynd að samningar höfðu 
tvívegis áður verið felldir og að þessi 
samningur var samþykktur með 55% 
atkvæða gegn 43% gefur sterklega til 
kynna að ekki eru allir á eitt sáttir í 
röðum kennara með niðurstöðurnar. 
Það er því afar brýnt að vel takist til 
með að vinna úr þeim samningi sem 
nú hefur verið samþykktur í þeirri 
von að góð sátt náist til frambúð-
ar um störf og starfskjör kennara. Í 
nýgerðum kjarasamningi eru tvær 
bókanir, en önnur þeirra snýr beint 

að sveitarfélögunum. Þar er kveðið á 
um að hverju sveitarfélagi verði falið 
ásamt fulltrúum kennara að fara yfir 
framkvæmd breytinga á starfsum-
hverfi kennara og innleiðingu vinnu-
mats. Bæjarstjóri hefur þegar fundað 
með trúnaðarmönnum kennara og 
skólastjórnendum um málið. Í bók-
uninni kemur einnig fram að von sé 
á vegvísi að aðgerðaráætlun í janúar 
2017. Um leið og sá vegvísir liggur 
fyrir munu aðilar hittast að nyju og 
leggja drög að næstu skrefum. Meira 
um það síðar. (Ásgeir Eiríksson,bæj-
arstjóri í Vogum í pistli sínum Voga-
hraðferð)

Jólahús Sand-
gerðisbæjar 2016

aðstoða ungmenni

kjarasamningur kennara

Hvatagreiðslur hækka 
og fleiri góð verkefni
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Sumarstarf á söluskrifstofu Icelandair  
í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

Icelandair leitar að öflugum liðsmanni á söluskrifstofu félagsins í Flugstöð Leifs Eiríkssonar á Keflavíkurflugvelli. Viðkomandi þarf að hafa áhuga á 
krefjandi starfi í hröðu og síbreytilegu alþjóðlegu umhverfi.

Starfssvið:
n	 Sala á flugfargjöldum, hótelgistingu og bílaleigubílum

n	 Upplýsingaveita, ráðgjöf og þjónusta

n	 Útgáfa ferðagagna

n	 Önnur tilfallandi verkefni sem fara fram í deildinni

Hæfniskröfur:
n	 Menntun í ferðafræðum – IATA-UFTAA próf er æskilegt

n	 Þekking og reynsla af farseðlaútgáfu og Amadeus bókunarkerfi

n	 Góð tungumálakunnátta er nauðsynleg

n	 Góð almenn tölvuþekking er nauðsynleg

Hér er um sumarstarf á vöktum að ræða.

Lögð er áhersla á vönduð, sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð ásamt hæfni til að vinna í hóp.  
Við leitum að áhugasömum einstaklingi sem sýnir frumkvæði, er jákvæður og viðmótsþýður og sem býr yfir ríkri þjónustulund.

+  Umsækjendur hafi samband við Ólafíu G. Ólafsdóttur í olafia@icelandair.is 
eigi síðar en 31. janúar 2017.

 Nánari upplýsingar veita:
 Ólafía G. Ólafsdóttir I olafia@icelandair.is
 Pétur Ómar Ágústsson I starf@icelandair.is

umhverfisráð Garðs hefur valið 
Skagabraut 16 jólahús ársins 
2016. Eftir markvissar ferðir 

um bæinn var einróma álit nefndarinn-
ar að velja Skagabraut 16 sem jólahús 
Garðs 2016.

Nefndin hreifst af augljósri jóla-
gleðinni í skreytingunum og fjöl-
breytileika marglitarins.

Nefndin telur íbúa þessa húss 
vel að þessu vali komin.

Eigendur hússins eru Guðlaug 
Jónsdóttir og Sverrir Karlsson og 
hlutu glæsilegt mósaík skreytt fjöru-
grjót sem viðurkenningu, en grjótið 
er hrein listasmíð, sem listamaður-
inn Ásta Óskarsdóttir hefur gert.

jólahús Garðs



Þann 1. janúar 2017 tóku gildi lög  
nr. 75/2016 um húsnæðisbætur og 
féllu 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 
annast Vinnumálastofnun afgreiðslu húsnæðisbóta
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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Ert þú að leigja ? 
Húsaleigubætur heita nú Húsnæðisbætur.  
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Gr i n d v í k i n g u r 
ársins 2016 er 
Margrét S.Sig-

urðardóttir, fyrrum for-
stöðukona bókasafns 
Grunnskóla Grindavík-
ur og núverandi sjálf-
boðaliði við sama skóla. 
Undanfarin ár hefur 
Margrét verið óþreyt-
andi í sjálfboðaliðastarfi 
við skólann þar sem hún 
aðstoðar nemendur við 
lestur og heimanám, 
bæði á skólatíma og eftir 
að honum lýkur þegar 
þannig stendur á.

Þó svo að Margrét sé 
sjálfboðaliði í skólanum 
gætu margir haldið að hún væri þar 
ennþá meðal starfsmanna, en hún er á 

svæðinu flesta daga. Á hverju hausti 
sest hún niður með deildarstjóra 

og setur saman 
stundatöflu fyrir 
sig og mætir svo 
í skólann og að-
stoðar nemendur 
fyrst og fremst 
við lestur. Eflaust 
eru ófáir að lesa 
þetta núna sem 
einmitt hafa notið 
aðstoðar Margrét-
ar í gegnum tíðina. 
Þá er Margrét alltaf 
boðin og búin að 
taka þátt í ýmsum 
tilfallandi verkefn-
um við skólann og 
er hennar fram-
lag til skólamála í 

Grindavík í raun ómetanlegt. 
 (Heimasíða Grindavíkur)

Samtök iðnaðarins mótmæla 
skipan landbúnaðarráðherra í 
samráðshóp um endurskoðun 

búvörusamninga samkvæmt bráða-
birgðaákvæði við búvörulög sem 
samþykkt voru á Alþingi í septem-
ber. Samtökin telja að ákvæði og 
markmiði bráðabirgðaákvæðis laga 
hafi ekki verið fullnægt og hefur ráð-
herra verð sent bréf þess efnis.

 Upphaflega stóð til að 7 aðilar 
skipuðu fulltrúa í hópinn og að at-
vinnurekendur hefðu þar jafnt vægi 
á við aðra. Samkvæmt ákvæðinu skal 
landbúnaðarráðherra skipa sam-
ráðshópinn ekki síðar en 18. október 
2016. Samkvæmt ákvæðinu skal 
„tryggja  aðkomu afurðastöðva, at-
vinnulífs, bænda, launþega og neyt-
enda að endurskoðuninni og skal 
henni lokið eigi síðar en árið 2019“, 
eins og segir í lögunum.

 Þann 17. nóvember síðastliðinn 
skipaði landbúnaðarráðherra sam-
ráðshóp og þegar skipunarbréf birtist 
kom í ljós að búið var að fjölga full-

trúum úr 7 í 12 og koma viðbótar-
fulltrúar í samráðshópinn nánast allir 
úr röðum bænda. Þannig hefur vægi 
atvinnurekenda minnkað verulega 
og telja samtökin það ekki vera í anda 
bráðabirgðaákvæðis laganna og ekki í 
anda þeirra hagsmuna sem eru undir.

 Almar Guðmundsson, fram-
kvæmdastjóri SI, segir búvörusamn-
ingana ekki vera einkamál bænda. 
„Í virðiskeðju verðmætasköpunar í 
landbúnaði og matvælaframleiðslu í 
landinu skiptir úrvinnsla landbúnað-
arafurða miklu máli. Ekki síður þarf 
að huga að þeim veigamikla iðnaði 
sem nýtir landbúnaðarafurðir sem 
lykilhráefni, gjarnan í samkeppni 
við innflutning. Við endurskoðun á 
samningnum er mikilvægt að þessir 
hagsmunir séu hafðir í huga.“

 Samtök iðnaðarins gera því þá 
kröfu að varamaður fulltrúa at-
vinnurekenda í samráðshópnum 
verði gerður að fullgildum fulltrúa í 
starfi hópsins þannig að margþættir 
hagsmunir atvinnurekenda heyrist.

margrét S. Sigurðardóttir 
Grindvíkingur ársins 2016

mótmæla skipan 
í samráðshóp 

Sölumet á lambakjöti

n Salan síðustu þrjá mánuði 
er 6,8% meiri en á sama 
tímabili í fyrra 
n 32% söluaukning í nóvember 
n Metsala segir fram-
kvæmdastjóri Markaðsráðs 
n Markaðssetning til ferða-
manna skilar ótvíræðum árangri 
n Íslendingar gera sér 
betur grein fyrir hollustu og 
hreinleika 
n lambakjötið hreint af 
erfðabreyttu fóðri, hormón-
um og vaxtarhvetjandi lyfjum 

Föstudaginn 28. október eða 
daginn fyrir kosningar til 
alþingis setti skólastjóri og 

íþrótta- og æskulýðsfulltrúi á kosn-
ingar í Gerðaskóla þar sem kosið var 
um hvort breyta ætti nafni félagsmið-
stöðvarinnar og hvort félagsmiðstöðin 
Eldingin ætti frekar að vera inn í hús-
næði skólans eða í öðru húsnæði fyrir 
utan skólann, eins og hún er í dag.  

Framkvæmdin var gerð alveg eins 

og í alþingiskosningum með kjör-
deildarverði sem hleypti hæfilegum 
fjölda inn í kjördeild, nemendur gáfu 
upp nafn og bekk, fengu kjörseðil og 
fóru afsíðis í kjörklefana sem nýttir 
voru daginn eftir í kosningar til al-
þingis.  

Niðurstöður kosninga voru 70% 
með nafninu Elding á félagmiðstöðina 
og 60% með því að hafa félagsmiðstöð-
ina utan skólans.  

elding og utan skóla

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.



- Móttaka
- Gestgjafar
- Þjónustu- og gæslustörf
- Ýmis störf á veitingasviði
- Störf við ræstingar og í þvottahúsi
- Störf í verslunum
- Önnur fjölbreytt störf

SUMARSTÖRF Á HEITASTA 
STAÐ LANDSINS
Við leitum að metnaðarfullum starfsmönnum með ríka þjónustulund 
í ýmiss konar spennandi störf í sumar. Við leggjum áherslu á góða 
samskipta- og samstarfshæfni og bjóðum upp á þægilegan vinnutíma 
og góðan aðbúnað.

Skemmtilegt 
félagslíf

Frábær 
starfsandi

Einstakt 
umhverfi

Góður
matur

Góð
fríðindi

Rútuferðir til 
og frá vinnu

Þjálfun og 
fræðsla

2-2-3 vaktavinna 
eða dagvinna

MEÐAL STARFA Í BOÐI

bluelagoon.is/atvinna

Kynntu þér sumarstörfin

og sæktu um
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Fannar Jónasson hefur verið 
ráðinn bæjarstjóri Grinda-
víkurbæjar út núverandi 

kjörtímabil, eða fram í maí 2018. 
Gengið var frá ráðningu Fannars á 
bæjarstjórnarfundi nú rétt í þessu. 
Fannar er 59 ára, kvæntur Hrafnhildi 
Kristjánsdóttur og eiga þau saman þrjú 
börn. Fannar er viðskiptafræðingur að 
mennt og einnig með MBA gráðu frá 
Háskóla Íslands. 

Fannar hefur um 20 ára reynslu 
af sveitastjórnarmálum en hann er 
Rangæingur að ætt og uppruna og 
þar sat hann í sveitarstjórn, bæði sem 
oddviti og síðar bæði í nefndum og 
ráðum sveitarfélaganna á Suðurlandi. 
Fannar var einnig hjá Arionbanka og 
forverum hans í um 10 ár, lengst af 
sem útibússtjóri. Undanfarin ár hefur 
hann svo starfað sem fjármálastjóri 
hjá Fálkanum.

Hagstofa Íslands hefur tekið saman laun lands-
manna eftir sveitafélögum. Grindavík vermir 11. 
sætið með 477. þúsund krónur í mánaðarlaun 

fyrir tekjuárið 2015. Garðbæjingar eru með hæstu með-
allaunin samtals 568 þúsund krónur og íbúar Seltjarnanes 
eru með 554 þúsund krónur í meðal mánaðarlaun. Grin-
víkingar eru með rúmlega 16 % hærri meðallaun en íbúar 
Reykjanesbæjar og tæpum 22% hærri mánaðarlaun en 
íbúar í Garði og Sandgerði.

Þessar háu tekjur í Grindavík má þakka sjávarútvegnum 
og þeim fjölmörgu sjómönnum sem þar búa. Einnig eru 
öflug og stöndug sjávarútvegsfyrirtæki sem greiða góð laun.

Hér í töflunni má sjá meðal mánaðarlaun nærlyggj-
andi sveitafélaga og í hvaða sætum þau sitja í frá 1 upp í 74

11 Grindavíkurbær 477.417 kr
30 Reykjanesbær 410.250 kr
46 Sandgerði 392.667 kr
47 Sveitarfélagið Garður 392.333 kr
51 Sveitarfélagið Vogar 380.000 kr

Karlar í Grindavík eru með að meðalltali 61% hærri 
laun en konur. Meðallaun karla eru 588 þúsund krónur á 
mánuði á meðan konur eru með í meðallaun 364 þúsund 
krónur. Borið saman við Reykjanebæ þar sem karlar eru 
með 33% hærri laun en konur að meðaltali. Karlar með 
469 þúsund krónur en konur með 352 þúsund krónur í 
meðallaun. Ekki er verið að tala um grunn laun heldur 
heildar laun lanamanns.

Sé litið aftur til Ársins 1991 þá skera kynin sig mjög 
mikið úr það árið. Í Grindavík voru karlar með 300 % 
hærri meðallaun en konur, í Reykjanesbæ voru karlar 
þar með 221 % hærri meðaltals mánaðarlaun árið 1991. 
Skýringin er trúlega sú að í þá daga vann karlpeningurinn 
meira en konan. 

Meðallaun Grindvískrar kvenna var það ár 50 þús-
und krónur en hjá körlunum var það 153 þúsund 
krónur. Í Reykjanesbæ voru konurnar með 63 þúsund 
krónur en karlarnir 139 þúsund krónur. Og höfðu því 
konur í Reykjanesbæ 20 % hærri laun árið 1991 en konur 
í Grindavík. (grindavik.net greinir frá)

Samtök iðnaðarins harma að í 
nýju fjárlagafrumvarpi sjáist 
þess ekki merki að mikilvæg 

uppbygging á innviðum geti hafist og 
því ljóst að ekki verður hægt að fara af 
stað í fjölmörg brýn verkefni sem hafa 
setið á hakanum. Fjárfestingar í vega-
kerfinu hafa að jafnaði numið 1,5-2% 
af landsframleiðslu en frá árinu 2009 
hefur hlutfallið verið undir 1%. Að 
mati Samtaka iðnaðarins vantar um 
10 milljarða króna árlega og uppsöfn-
uð þörf í fjárfestingum í vegakerfinu 
er orðin að minnsta kosti 60 milljarðar 
króna. Á sama tíma og engin aukning 
er í vegafjárfestingum hefur umferð 
aukist um 9%. Lítið viðhald hefur ver-
ið á vegum undanfarin ár og hætta er 
á að stórir hlutar í vegakerfinu eyði-
leggist.

 Árni Jóhannsson, forstöðumað-
ur bygginga- og mannvirkjasviðs SI, 
segir að þrátt fyrir góðan gang í efna-
hagslífinu síðustu ár hafi fjárfestingar í 
innviðum og samgöngumannvirkjum 
verið of lágar. „Við leggjum áherslu 
á að innviðafjárfestingar verði sett-

ar í forgang svo hægt verði að hefja 
framkvæmdir áður en skaðinn verður 
meiri en orðið er. Samgönguinnviðir 
eru lífæð samfélagsins og álag á það 
kerfi vex stöðugt. Það er nauðsynlegt 
að sýna ráðdeild í ríkisfjármálum 
en þarna er um brýnt hagsmunamál 
allra landsmanna að ræða sem ekki er 
hægt að fresta mikið lengur að ráðast 
í enda fjölmörg verkefni sem bíða. Í 
aðdraganda nýafstaðinna Alþing-
iskosninga var ekki annað að sjá en að 
samstaða væri um átak í innviðaupp-
byggingu og eru það því mikil von-
brigði að þess skuli ekki sjást merki í 
fjárlagafrumvarpinu.“

 Það er mat Samtaka iðnaðarins 
að innviðir séu ein af undirstöðum 
hagvaxtar og velferðar og veikir inn-
viðir leiði til þjóðhagslegs taps. Fjár-
festingar í arðbærum innviðum leiða 
til mun meiri ábata en kostnaðar við 
verkefnin. Innviðafjárfestingar geta 
þannig haft veruleg jákvæð áhrif á 
efnahagslífið en skortur á slíkum fjár-
festingum getur að sama skapi valdið 
alvarlegum langtímaskaða.

Cod ehf hefur sent Bæjarráði 
Garðs  fyrirspurn varðandi 
fasteignagjöld í Garði.

Í erindinu er óskað eftir lækkun 
fasteignagjalda á atvinnuhúsnæði. 
Þar sem fiskverkun hefur verið hætt í 
húsinu og það notað sem geymsla hafa 
tekjur dregist saman. Af þeirri ástæðu 
er farið fram á lækkun fasteignagjalda, 
þótt ekki væri nema sem nemur þeirri 
hækkun sem sett var á tímabundið 
fyrir nokkrum árum.  

Samkvæmt samþykktri gjaldskrá 
sveitarfélagsins er álagning fast-
eignaskatts á atvinnuhúsnæði í C 

flokki 1,6% af fasteignamati húss og 
lóðar, óháð atvinnustarfsemi. Sam-
kvæmt lögum um tekjustofna sveitar-
félaga er almenn heimild fyrir sveitar-
félög að álagður fasteignaskattur á 
atvinnuhúsnæði sé allt að 25% hærri 
en almennt ákvæði laganna gerir ráð 
fyrir.  

Bæjarráð samþykkir að hafna ósk 
um lækkun fasteignaskatts enda ekki 
í anda jafnræðis að lækka álagningu á 
einstaka aðila.  

Gísli Heiðarsson tekur ekki þátt í 
afgreiðslu málsins vegna vanhæfis.

Hæstu tekjurnar í Grindavík

Samtök iðnaðarins 
kalla eftir brýnni 
innviðauppbyggingu
Vantar um 10 milljarða króna árlega í vegafjárfestingar

fannar bæjarstjóri 
Grindavíkurbæjar

Vilja ekki lækka 
fasteignaskatt

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 
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

Sveitafélagið Vogar

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Sveitafélagið Garður



Æ Suðurnes
Æ Reykjavík
Æ Suðurnes

Sími 845-0900 • cargoflutningar@gmail.com • Finndu okkur á facebook

Flutningaþjónusta 
milli Suðurnesja og  
höfuðborgarsvæðis

Tvisvar 
á dag!



FORD Focus. Árgerð 2014, ekinn 47 
Þ.KM, bensín, 6 gírar. Verð 2.390.000. 
Rnr.201845.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.212226.

HYUNDAI Santa fe crdi. Árgerð 2011, 
ekinn 140 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 3.450.000. Rnr.201799.

PEUGEOT 208. Árgerð 2014, ekinn 11 
Þ.KM, bensín, 5 gírar. Verð 1.990.000. 
Rnr.201718.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2014, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.790.000. Rnr.201875.

VW Polo. Árgerð 2015, ekinn 71 Þ.KM, 
bensín, 5 gírar. Verð 1.680.000. 
Rnr.201775.

FORD B-max titanium. Árgerð 2014, 
ekinn 39 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 2.590.000. Rnr.201677.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2013, 
ekinn 76 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.201645.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201863.

NISSAN X-trail. Árgerð 2015, ekinn 40 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.680.000. 
Rnr.201757.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2013, ekinn 59 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.580.000. Rnr.201756.

VW Passat comfortline. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201596.

DACIA Logan. Árgerð 2016, ekinn 11 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.480.000. 
Rnr.201773.

HYUNDAI Getz gls. Árgerð 2007, ekinn 
101 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 4 gírar. 
Verð 650.000. Rnr.201824.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 40 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.320.000. Rnr.201873.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, ek-
inn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.200921.

RENAULT Megane sport tourer. Árgerð 
2012, ekinn 45 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.490.000. Rnr.201450.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.201774.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2013, ekinn 
123 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.201791.

HONDA Civic 5dr. Árgerð 2016, ekinn 
40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 2.970.000. Rnr.201800.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 83 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.201733.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2013, 
ekinn 51 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.201884.

RENAULT Clio expression sport tourer. 
Árgerð 2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, 
sjálfskiptur 6 gírar. Verð 2.250.000. 

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 21 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.201712.

CHEVROLET Captiva. Árgerð 2013, ek-
inn 105 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.990.000. Rnr.201859.

FORD Mondeo trend. Árgerð 2011, 
ekinn 49 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.190.000. Rnr.201802.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2014, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.890.000. Rnr.201736.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2015, 
ekinn 19 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. Rnr.201816.

RENAULT Captur dynamic. Árgerð 
2014, ekinn 31 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.890.000. Rnr.201737.

SKODA Rapid spaceback. Árgerð 2014, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.390.000. Rnr.201807.

TRUFLUÐ TILBOÐ!

KÍKTU Í 
KAFFI EÐA 
HRINGDU Í 
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GEBILAR@GEBILAR.IS


