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Íbúar í Garði og Sandgerði senda
nýrri bæjarstjórn skýr skilaboð

S

íðasta föstudag voru tilkynnt úrslit í rafrænni kosningu um nafn á
nýtt sameinað sveitarfélag Garðs og

Sandgerðis. Á kjörskrá voru 2692. Atkvæði
greiddu 500 eða 18,6%. Heiðarbyggð hlaut
flest atkvæði eða 176 en Suðurbyggð hlaut

Sólseturshátíð (bls 2)

Aflafréttir
(bls 06)

Tryggjum áframhaldandi árangur
og ábyrgð í þágu íbúa
Kvennakvöld fimmtudag kl. 20.00-22.00
Hádegissúpa föstudag kl. 11.30-14.00
Kosningakaffi laugardag kl. 12.00-17.00
Brekkustígur 41 - www.frjalstafl.is

100 atkvæði. Það voru svo 224 sem skiluðu
auðu. Skýr sklaboð íbúa að þessum nöfnum
er hafnað.

Sjóarinn
síkáti (bls 14)

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

2

24. maí 2018

leiðari

Sólseturshátíðin á Garðskaga fer í ár fram dagan 28.mái til 3.júní.

Ný bæjarstjórn Garðs og Sandgerðis
þarf að finna sveitarfélaginu
annað nafn en Heiðarbyggð

Í

búar í Garði og Sandgerði hafa átt kost á því að velja milli nafna á
sameinaða sveitarfélagið að undanförnu. Fyrst var kosið um fimm
nöfn sem nafnanefnd hafði valið til að gefa kost á að kjósa um. Lítil
þátttaka var í þeirri umferð.
Í síðari umferð stóð valið milli Heiðarbyggðar og Suðurbyggðar. Íbúar í Garði og Sandgerði sýndu í þessari kosningu
lítinn áhuga og tóku aðeins 500 þátt í kosningu eða
18,6% af þeim sem á kjörskrá voru. Heiðarbyggð
hlaut 176 atkvæði eða 6,5% atkvæða. Athyglisvert
er einnig að 224 skiluðu auðu og 2192 íbúar sem
voru á kjörskra tóku ekki þátt í kosningunni.
Þetta sýnir svart á hvítu að íbúar hafna gjörsamlega tillögum nafnanefndar og örnafnanefndar. Nú er þessi kosning ekki bindandi fyrir nýja
bæjarstjórn heldur aðeins ráðgefandi. Það býður
því nýrrar bæjarstjórnar sem kosin verður 26.maí 2018 að finna nýtt
nafn á sveitarfélagið sem betri sátt ríkir um.
Í þessu nafnamáli er það mjög slæmt að því hefur verið haldið fram
að sveitarfélagið mætti ekki heita Sveitarfélagið Garður og Sandgerði.
Það hefur verið fullyrt að það væri gjörsamlega bannað og engin fordæmi væri fyrir slíku. Þetta er gjörsamlega rangt. Skulu hér nefnd tvö
sveitarfélög sem fengu nöfn eftir sameiningu, Grímsnes og Grafninshreppur. Ég veit ekki til þess að nokkur athugasemd hafi verið gerð af
hinu opinbera um þetta nafn.
Skeiða og Gnúpverjahreppur varð til eftir sameingu tveggja sveitarfélaga. Eftir nokkurn tíma var ákveðið að kanna vilja íbúa með kosningu
og komu þá ýmis nöfn til greina. Eitt nafnið sem mátti velja um var
Skeiða-og Gnúpverjahreppur. Meirihluti íbúa valdi það nafn og er það
nafn sveitarfélagsins í dag. Engin athugasemd var gerð af opinberum
aðilum við þetta nafn.
Það er því rangt að bannað sé að nota nafnið Sveitarfélagið Garður
og Sandgerði,
Fyrir stuttu ritaði Kristjana Þ. Vilhjálmsdóttir pistil í Morgunblaðið. Þar segir hún m.a. „Garður og Sandgerði eru einu byggðarlögin sem
eru landfræðilega Suðurnes. Ennfremur segir hún: „ það eru Sandgerði
og Garður sem eiga nafnið Suðurnes samkvæmt Islandskort.is,Landsbókasafni Íslands og Háskólabókasafni.“
Það er því út í hött að bannað sé að nota Sveitarfélagið Suðurnes eða
Suðurnesjabyggð á nýtt sameinað sveitarfélag.
Ný bæjarstjórn hlýtur að taka þessa afgerandi niðurstöðu úr íbúakosningunni til greina. Yfirgnæfandi meirihluti íbúa sættir sig ekki við
nafnið Heiðarbyggð. Ný bæjarstjórn Garðs og Sandgerðis hefur því verk
að vinna að koma með tillögu um nýtt nafn.
Sigurður Jónsson

Einar Jón í stjórn Keilis

S

tjórn Sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum tilnefnir Einar Jón Pálsson
sem aðalmann í stjórn Keilis
og Kolbrúnu Jónu Pétursdóttur
sem varamann.
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Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum
ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

Garðmenn vilja sækja um
uppbyggingu hjúkrunarrýma

B

æjarstjórn Garðs hefur samþykkt eftirfarandi.Hjúkrunarheimili: umsókn og samstarf 2018.
Bæjarstjórn leggur til að ný bæjarstjórn vinni að umsókn um uppbyggingu hjúkrunarrýma, með samþættingu við dagdvöl, heimaþjónustu og
önnur búsetuúrræði fyrir aldraða í nýju sameinuðu sveitarfélagi.
Samþykkt samhljóða.

Fjölgun
Andstaða
við gjaldtöku búningsklefa

B

æjarráð Reykjanesbæjar samþykkir að tekið verði upp
skiptimiðakerfi í almenningssamgöngum í Reykjanesbæ.
Árni Sigfússon og Böðvar Jónsson
ítreka andstöðu sína við gjaldtöku í
almenningssamgöngum í Reykjanesbæ og sitja hjá við afgreiðslu málsins.
Kristinn Þór Jakobsson ítrekar jafnframt andstöðu sína við gjaldtökuna.

Í

þróttamiðstöðin í Garði og
Gerðaskóli hafa sent erindi
þar sem óskað er eftir fjölgun
búningsklefa
Verkefnið hefur verið í undirbúningi og er hönnunarvinna
farin af stað kemur fram í svari
bæjarráðs.

FIT styrkir verknámssmiður í FS

Ó

lafur
S.
Magnússon
þjónustufulltrúi
FIT
í
Reykjanesbæ og Helga María Finnbjörnsdóttir varaformaður…
Ólafur S. Magnússon þjónustufulltrúi FIT í Reykjanesbæ og Helga
María Finnbjörnsdóttir varaformaður fræðsluráðs Reykjanesbæjar.
22.05.2018 Fréttir
Fleiri hafa stokkið á vagninn og
ákveðið að styrkja samstarfsverkefni
Reykjanesbæjar og FS sem kallast
Látum verkin tala - verknámssmiðjur í FS.
FIT, Félag iðn- og tæknigreina,
munu styrkja verkefnið en aðilar þar finna mikla þörf á að fjölga

iðnmenntuðum einstaklingum í atvinnulífinu. Því telja þeir verknámssmiðjurnar vel til þess fallnar að auka
áhuga ungmenna á verknámi.
Látum verkin tala eru fyrir nemendur sem eru að ljúka námi í 9. bekk
í Reykjanesbæ og Sandgerði en verknámsmiðjurnar fara fram í gegnum
vinnuskólann.
Enn hafa fyrirtæki möguleika
á að styrkja þetta spennandi verkefni en þeir sem hafa áhuga á að
styrkja það geta haft samband við
Helgu Maríu Finnbjörnsdóttur hjá
Reykjanesbæ eða Kristján Ásmundsson skólameistara FS.

Milljón
í styrki
B
æjarráð Garðs bókaði: „Í
minnisblaði bæjarstjóra er
lagt til að framboð til sveitarstjórnarkosninga fái styrk vegna
kostnaðar. Heildarfjárhæð styrkja
verði kr. 1.000.000 og skiptist jafnt á
framboðin.
Samþykkt samhljóða“.

Tæpar 10
milljónir til
framfærslu

Í

apríl 2018 var í Reykjanesbæ
greitt til framfærslu kr. 9.878.297,-.
Fjöldi einstaklinga/fjölskyldna var
82. Árið 2017 var í sama mánuði greitt
kr. 9.951.678,- til framfærslu. Fjöldi
einstaklinga/fjölskyldna var 81.
Milli mars og apríl 2018 voru 13
einstaklingar/fjölskyldur sem endurnýjuðu ekki umsókn sína, 17 nýjar
umsóknir samþykktar á móti.

Vilja ekki styrkja

B

æjarráð Sandgerðisbæjar tók
fyrir tvær styrktarbeiðnir á
fundi sínum.
Tónlistarröðin “Söngvaskál á
Suðurnesjum 2018” óskar eftir styrk
Sandgerðisbæjar að upphæð kr.
50.000,- til kynningar á ríkum tónlistararfi Suðurnesjamanna.
Erindi Skákfélagsins Hróksins
dags. 12. apríl 2018 vegna 20 ára
afmælis félagsins þar sem skýrt er frá
heimsóknum í öll sveitarfélög landsins í tilefni afmælisins.
Óskað er eftir stuðningi sveitarfélaga við Skákfélagið Hrókinn og
verkefni þess.

Beinar ráðningar til fyrirtækja
Getum ráðið í flestar stöður
519-5444 · recruitment@recruitment.is · Recruitment.is

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Sjóarinn síkáti í Grindavík: Fjölskylduvæn og metnaðarfull bæjarhátíð
Grétar Örvarsson leiðir einvala lið sÖnGvara á stórtónleikum

B

æjarhátíðin sjóarinn síkáti í
Grindavík er ávallt haldin fyrstu
helgina í júní, 1.–3. júní, og
markar hún upphaf bæjarhátíða sem
fara fram víða um landið í sumar. Hátíðin er haldin í 23. skipti í ár og hefur
alla jafna laðað til sín fjölda gesta,
bæði brottflutta Grindvíkinga sem
og aðra og margfaldast íbúafjöldi
bæjarins um sjómannahelgina. Fjöldi
viðburða við hæfi allrar fjölskyldunnar er í boði og ættu allir, heimamenn
sem gestir, að finna eitthvað við sitt
hæfi.
„sjóarinn síkáti er fyrst og fremst
fjölskylduhátíð, sem hefur verið haldin
undanfarin ár með föstu sniði, en í
ár ákváðum við að breyta aðeins frá
fyrri hátíðum,“ segir Björg erlingsdóttir, sviðsstjóri frístunda- og menningarsviðs Grindavíkurbæjar.
Hátíðin hefst að vanda á föstudegi með því að hverfin hittast og
grilla saman. Bænum er skipt í fjögur
hverfi sem hvert eiga sinn lit: rauðan,
bláan, appelsínugulan og grænan,
og er gestum bent á að klæða sig
eftir hverfislit síns gestgjafa, ef þeir
vilja. eftir grill er síðan skrúðganga
frá hverju hverfi fyrir sig, þar sem allir
sameinast síðan á einum stað og

ganga fylktu liði niður Hafnargötuna
niður á hátíðarsvæðið við höfnina.
Þar er dagskrá á sviðinu og ingó
veðurguð mun stjórna brekkusöng, en
ekki verður bryggjuball eins og verið
hefur. „Þetta er helsta breytingin á
hátíðinni, að stytta kvölddagskrána
á föstudagskvöldinu og leggja frekar
áherslu á laugardagskvöldið,“ segir
Björg.

Einvala lið söngvara flytur íslensk
lög á stórtónleikum

Hefðbundin dagskrá er síðan að
deginum til á laugardag, en kl. 20 á
laugardagskvöld hefst dagskráin á
því að rapparar stíga á svið, þar á
meðal viktor Örn Hjálmarsson, sem
keppti í söngkeppni samfés fyrir
stuttu. Herra Hnetusmjör kemur síðan
með sína félaga. síðan kl. 21 tekur
Grétar Örvarsson við, en hann leiðir
stóra hljómsveit og fjöldi landsþekktra
söngvara kemur fram. áhersla er
lögð á íslenska tónlist og nokkur
sjómannalög fá að fljóta með í tilefni
sjómannadagsins en miðað er við að
lagavalið sé áheyrendum kunnuglegt
og að góð stemning skapist. Friðrik
Dór, ágústa eva, sigga Beinteins, eyþór ingi, Pálmi Gunnarsson og Grind-

víkingarnir tómas Guðmundsson og
Íris kristinsdóttir stíga á sviðið.

Sjómenn heiðraðir í hátíðardagskrá á sunnudag

á sunnudag er síðan hátíðardagskrá.
„við höldum okkur við þá hefð að
sunnudagurinn er hátíðlegur, byrjað er í Grindavíkurkirkju með
hátíðarmessu, síðan gengið
að minnismerkinu um látna
sjómenn og loks að hátíðarsviðinu þar sem sjómenn verða
heiðraðir fyrir störf sín.“

Fjöldi viðburða í aðdraganda
sjómannahelgar

„vikuna fyrir sjómannahelgina
er einnig dagskrá í boði: í
kvikunni verða fyrirlestrar
og kynning á verkefnum sem
Grindvíkingar eru að vinna að,
strandminjar sem við vinnum í samstarfi við minja- og
sögufélagið, og á fimmtudagskvöld verður hún Berta Dröfn
ómarsdóttir með tónleika í
kirkjunni, sem heita klassík fyrir
sjóara.“
Það ættu allir að finna
eitthvað við sitt hæfi á sjóar-

anum síkáta, hvort sem fólk gerir sér
dagsferð suður með sjó eða dvelur í
Grindavík alla helgina.
upplýsingar um dagskrá sjóarans síkáta má finna í heild sinni inn á
heimasíðu Grindavíkur: grindavik.is.
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Aflafréttir

Rit um vertíðina 2018 væntanlegt

Þ

ar með er vetrarvertíðinni
2018 formlega lokið, en henni
lauk 11.maí síðastliðin. Það
er reyndar liðin tíð að þessum degi sé
fagnað sérstaklega. Hann er ekki einu
sinni inná dagatali sem fólk er með
heima hjá sér.
Vetrarvertíðir hérna á árum áður
voru oft á tíðum slagur fram á síðasta
dag um hver myndi verða aflahæstur
og t.d í Vestmannaeyjum þá var það
siður í hátt í 50 ár að aflahæsti báturinn, skipstjórinn og áhöfn fengu
viðurkenningu og bikar á sjómannadegi eftir vetrarvertíð.
Þá var aðalveiðarfærið net, og voru
allt upp í 400 bátar á netum, núna
þessa vertíð þá voru bátarnir rétt um
40 þegar mest var og er þá inn í því
smábátarnir. Stóru netabátarnir voru
afarfáir. Ef landið er skoðað og byrjar
á Snæfellsnesinu þá voru stóru netabátarnir 6 á Snæfellsnesni. Enginn á

Vestfjörðum. Einn á Dalvík. Einn í
Grímsey. Þrír bátar á Raufarhöfn og
það voru allt smábátar. Reyndar var
aflahæsti netabáturinn þar Nanna Ósk
II ÞH með 288 tonn enn þessi bátur er
samskonar og Von GK sem er gerður
út frá Sandgerði. 15 tonna plastbátur.
Frá Raufarhöfn að Hornafirði voru
engnir bátar, nema á Fáskrúðsfirði
þar sem Litlitiindur SU réri í mars. Á
Hornafirði þessum mikla netabæ voru
aðeins 3 netabátar. Í Vestmannaeyjum
voru aðeins tveir stórir netabátar, og
það er ótrúleg breyting frá því sem var
áður þegar að allt upp í 100 netabátar
voru að róa frá Vestmannaeyjum.
Í Þorlákshöfn þá var staðan ennþá
verri. Þar var aðeins 2 netabátar og
þeir réru ekki einu alla vertíðina.
Í Grindavík þessum mikla útgerðarbæ þar sem netabátarnir voru
á árum áður mjög margir eða upp í
50 bátar. Enn núna. Aðeins einn neta-

bátur. Hraunsvík GK sem þó réri líka
mikið frá Sandgerði og Njarðvík.
Í Sandgerði þá voru 7 netabátar
og í Njarðvík þá voru þeir 8. Reyndar netabátarnir sem voru að landa í
Njarðvík komu flest allir í Sandgerði
nema Grímsnes GK sem var eini báturinn sem landaði ekki í Sandgerði.
Á Höfuðborgarsvæðinu þá var
enginn netabátur.
Afli bátanna á Suðurnesjunum
var nokkuð góður, því að Maron GK,
Grímsnes GK og Erling KE komust
allir yfir 400 tonnin, og reyndar þá var
Erling KE með aflahæstu netabátum
landsins með um 1150 tonna afla.
Talandi um vetrarvertíðina þá mun
pistlahöfundur gefa út rit sem fjallar
mun betur um vertíðina 2018. í því
riti verður t.d upplýsingar um alla þá
báta sem yfir 400 tonn náðu. Sérstaklega fjallað um netabátanna, og fjallað
um smábátanna sem náðu yfir 200

tonnin.
Auk þess verður vertíðin fyrir
50 árum síðan, árið 1968 skoðuð og
birtur listi yfir alla bátanna sem yfir
400 tonnin náðu þar ár.
Annars af aflabrögðunum þá hefur verið mokveiði hjá þeim tveimur
dragnótabátum sem eru að róa frá
Sandgerði. Siggi Bjarna GK er kominn með 116 tonn í 8 róðrum og mest
33 tonn í einni löndun. Sigurfari GK
er með 105 tonní 7 róðrum og mest 35
tonn í einni löndun.
Benni Sæm GK er búinn að vera
frá veiðum svo til allan maí mánuð
enn bátnum var silgt til Hafnarfjarðar og er þar í vélarupptekt. Var hann
búinn að landa 13,2 tonn í 2 róðrum.
Eins og staðan er núna þá eru Siggi
Bjarna GK og Sigufari GK aðalhráefnistækin fyrir Nesfisks, því að togarnir
Sóley Sigurjóns GK og Berglín GK eru
báðir komnir á rækjuveiðar.

Flestir minni línubátanna eru
komnir útá land til veiða. t.d Gísli
Súrsson GK og Vésteinn GK nýi báturinn sem Einhamar á.
Gísli R.

Ari Trausti Guðmundsson

VG í sókn
S

veitarstjórnarkosningar eru í
það minnsta jafn mikilvægar
og þingkosningar. Það er meðal annars vegna þess að nærumhverfi
okkar er mjög stór þáttur í daglegu lífi.
Full ástæða er til að ítreka enn og aftur að þátttaka kjósenda í kosningum
er einkenni á vikru lýðræði. Vonandi
taka allir lesendur það til sín.
Vinstri hreyfingin grænt framboð
býður fram V-lista félaga og stuðningsmanna, sum staðar með óháðu félagshyggjufólki, í að minnsta kosti 12
sveitarfélögum.
Í heldur fleiri sveitarfélögum eru
framboðin samvinnuverkefni VG
og annarra félagshyggjuflokka eða
samtaka og á enn öðrum stöðum eru
einstaklingar úr röðum VG með á
óháðum framfaralistum. Löng reynsla
er af ágætum árangri framboða af öll-

um gerðum og hægt að vitna til mikilvægra mála og verkefna sem til lykta
hafa verið leidd.
Meðal framboða VG í Suðurkjördæmi vil ég nefna V-lista í Reykjanesbæ og Árborg. Kannanir benda til
góðs gengis þeirra enda verkefnin
ærin, hvort sem er í félagsþjónustu,
skólamálum eða á heilbrigðissviði
og í jafnréttis- og umhverfismálum. Í
Reykjanesbæ er mikil áhersla lög á að
koma í veg fyrir frekari vandræði frá
mengandi kísilverum í Helguvík.
Á Höfn hefur 3. framboðið reynst
vel en þar eru félaga VG með í för
og sama gildir um Eyjalistann í Vestmannaeyjum. Bæði framboðin eru
ein af forsendum þess að æ fleiri
myndarleg skref til jöfnuðar og bættrar samfélagsþjónustu verði tekin í
sveitarfélögunum. Fjölbreytni er þess

utan einkenni á virku lýðræði - jafnt
hvað atvinnutækifæri varðar sem
þekkingaröflun.
Í Vogum, Rangárþingi eystra,
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, og raunar víðar, koma VG-arar fram á listum,
eins og oft áður, en það er einmitt til
vitnis um gott vinnuframlag félaga í
hreyfingunni.
Árangur VG undanfarið í þingkosningum í kjördæminu er merki
þess að vinstri stefna og græn gildi
eru í sókn. Framhald þróunarinnar er
í höndum kjósenda og allra sem vinna
í grasrótinni með kjörnum fulltrúum.
Á vefsíðunni https://x18.vg.is/
frambod/ er að finna kynningu á
framboðunum.
Höfundur er þingmaður VG í
Suðurkjördæmi
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Sóknin til betra bæjarfélags

E

ftir síðustu sveitastjórnarkosningar fyrir fjórum
árum tók við nýr meirihluti
í Reykjanesbæ. Nýs meirihluta
biðu ærin verk. Bærinn var tæknilega gjaldþrota. Skuldahlutfallið
var um 250% en það má hæst vera
150% skv. lögum. Eftirlitsnefnd
sveitarfélaga var þegar með bæinn
undir sinni smásjá og hafði verið í
nokkurn tíma.
Eftirlitsnefnd sveitarfélaga er
skipuð af innanríkisráðherra. Þegar
skuldir sveitafélaga fara yfir 15%
yfir lögbundin 150% af heildarveltu
ber endurskoðanda viðkomandi
sveitarfélags að láta vita og þá ber
viðkomandi sveitarstjórn að vinna
með eftirlitsnefndinni. Einnig ber
þeim að skila inn sérstakri aðlögunaráætlun um hvernig eigi að
ná lögbundnu skuldaviðmiði. Eftirlitsnefndin hefur fullt og óskorðað vald.
Árið 2009 varð bæjarfélagið
Álftanes gjaldþrota. Skuldirnar
voru gríðarlegar og skv. skýrslum
bar fyrrverandi meirihluti á því
fulla ábyrgð. Álögur á íbúa voru
auknar verulega. Þá var þjónustu
önnur en lögbundin þjónusta skorin verulega niður og gjöld aukin.
Þjónusta leikskóla, íþróttastarfsemi
hvers konar og tónlistarskólar eru
dæmi um þjónustu sem ekki er lögbundin.
En hvað gerði nýr meirihluti í
Reykjanesbæ?
Hann hófst strax handa. Farið

var í gagngera endurskipulagningu á fjármálum bæjarins. Yfirstjórn bæjarins var endurskipulögð. Markmiðið var að forða
Reykjanesbæ frá gjaldþroti. Lögð
var á það áhersla að leita allra leiða
til að vernda grunnþjónustu og þá
sérstaklega grunnskóla bæjarins.
Starfsmenn bæjarins muna þennan tíma vel. Einn þeirra sagði mér
að hann hefði þurft að fá leyfi fyrir
ljósaperu, svo erfitt var ástandið.
Fljótlega fékk bærinn greiðsluskjól. Farið var að vinna að aðgerðaáætlun sem fékk nafnið Sóknin.
Strax um haustið 2014 var Sóknin
kynnt bæjarbúum á fjölmennum
fundi í Stapa. Ég viðurkenni að
hafa fengið nett áfall á þeim fundi.
Hvernig yrði þetta eiginlega, hvernig í ósköpunum væri hægt að ráða
fram úr þeim grafalvarlega vanda
sem búið var að koma bæjarfélaginu í.
Árið 2015 var kauphöllinni
raunar tilkynnt að hætta væri
á greiðslufalli ef ekki næðust
samningar
(http://www.ruv.is/
f rett/sveitarfelog-verda-ekkigjaldthrota).
Samningaviðræður
voru erfiðar. Lífeyrissjóðir voru sérstaklega erfiðir viðureignar í þeim
samningaviðræðum. Þeir vildu fá til
baka sína peninga sem þeir höfðu
lánað bænum í góðri trú. Meirihlutinn stóð líka fastur á sínu. Ekki yrði
gengið á grunnþjónustuna. Ekki
væri hægt að leggja á íbúa brjálæðislegar hækkanir á gjöldum… það

yrði að vera hægt að lifa áfram
í bæjarfélaginu ellegar myndi
hann tapa íbúum.
Eftirlitsnefnd og innanríkisráðherra heimiluðu hækkun
útsvars umfram hámark og var
samið um að sú hækkun myndi
aðeins gilda í þrjú ár. Þetta tókst
með því að koma með raunhæfa
áætlun sem bænum tókst að
standa við.

Árið 2017 náðust svo
samningar. Sóknin var
samþykkt.
Á þessum fjórum árum hefur
náðst mikill og góður árangur.
Bærinn hefur farið frá því að
vera réttum 100% yfir lögbundnu
skuldaviðmiði í að viðmiðið
í dag er 186%, sem er lækkun
um 64 prósentustig. Álagning
er nú komin niður í lögbundið
hámark. Eftirlitsnefnd sveitarfélaga leyfir ekki frekari lækkanir meðan skuldaviðmið hafa
ekki náðst. Nýlegar skýrslur sína
að Reykjanesbær er enn skuldsettasta sveitafélagið. Sömu skýrslur sína að við erum líka best
rekna sveitarfélagið. Við sjáum
til hafnar. Með áframhaldandi
ábyrgri stjórn eru bjartir tímar
fram undan í Reykjanesbæ.
Jasmina Crnac skipar 2.sæti
hjá Frálsu afli Reykjanesbæ

Til hamingju
Reykjanesbær!

K

æru íbúar Reykjanesbæjar, dagurinn í dag markar
endalok kísiliðnaðar í okkar
bæjarfélagi. Í nýútkominni skýrslu
Ríkisendurskoðunar er staðfestur sá
grunur að kísilverið sem nú stendur í
Helguvík sé ekki í neinu samræmi við
upprunalega kynningu á verkefninu.
Sá tími er komin að við krefjumst þess
að þessi verksmiðja verði fjarlægð fyrir fullt og allt. Fullnaðarsigur er í sjónamáli ef við fylgjum því fast eftir.
Það eru tveir kostir fyrir Arion
banka núna, að selja verksmiðjuna
úr landi eða standa í málaferlum þar
sem þeir þurfa að borga fyrir niðurrif og förgun á verksmiðjunni því
þessi verksmiðja fer ekki aftur í gang
á þessum stað. Í kjölfarið þurfum
við bæjarbúar að setja strangar
reglur um alla ákvarðanatöku er varðar okkar lýðheilsu og að bæjarbúar
séu ekki settir í þá stöðu
að þurfa að standa gegn
okkar eigin bæjarfulltrúum þegar þeir eru að
vinna gegn okkar hagsmunum.
Reykjanesbær er bærinn okkar og við eigum að
fá að ráða því hvernig við
viljum að okkar nærumhverfi sé. Það hefur orðið

vitundarvakning í okkar samfélagi og
við eigum ekki að vera hrædd við að
tjá skoðanir okkar, taka afstöðu eða
láta í okkur heyra ef svo ber undir. Að
eiga samtal þó svo að skoðanirnar séu
ekki alltaf samhljóma. Þannig virkar
lýðræðið.
Máttur okkar er mikill ef við
stöndum þétt saman og höfum þor
til að setja okkar eigin heilsu og bæjarfélag í fyrsta sæti. Það gerði þorri
bæjarbúa þegar þeir sáu og fundu að
ekki var allt með felldu hvað varðaði
kísilver United Silicon í Helguvík.
Byggjum upp heilsusamlegt, umhverfisvænt samfélag því það eru
mannréttindi að fá að anda að sér
hreinu lofti. Afstaða okkar
Pírata hefur alltaf verið skýr: Aldrei aftur
mengandi stóriðju í
byggð!
Helstu atriði og
tengil í skýrsluna er
að finna á https://
sudurnes.piratar.is/
helguvik/
Þórólfur J Dagsson skipar 1. sæti
Pírata í Reykjanesbæ

Auglýsing
vegna
kosninga
til
Auglýsing
vegna
sveitarsveitarstjórnar 26. maí 2018

stjórnarkosninga 2018
Kjörskrá og kjörstaðir í sameiginlegu sveitarfélagi

Almennar
sveitarstjórnarkosningar
fara
Sandgerðisbæjar
og Sveitarfélagsins Garðs.
fram laugardaginn 26. maí 2018.

Kjörskrá í sameiginlegu sveitarfélagi Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins
Garðs vegna kosninga til sveitarstjórnar sem fram fara þann 26. maí 2018,
Frestur til að skila framboðslistum er til kl. 12:00
liggur frammi almenningi til sýnis á bæjarskrifstofum Sandgerðisbæjar og
hádegi
5. maí
.
Sveitarfélagsins Garðsáfrá
16. maílaugardaginn
og fram að kjördegi.
Kjósendur
eru hvattir
til að kynna sér hvort nöfn þeirra séu á kjörskrá.
Athugasemdum
við kjörskrá
skal beint til bæjarstjórna.
Yfirkjörstjórn
sameinaðs
sveitarfélags
Sandgerðisbæjar
Kjörfundur
fyrir
íbúa
Sandgerðisbæjar
er
í
Grunnskólanum
í Sandgerði.
og Sveitarfélagsins Garðs veitir framboðslistum
móttöku
Kjörfundur
fyrir
íbúa
Sveitarfélagsins
Garðs
er
í
Gerðaskóla.
þann dag frá kl. 10:00 til kl. 12:00 á hádegi á skrifstofu

Sveitarfélagsins Garðs, Sunnubraut 4.

Sérstök athygli er vakin á að kjósandi sem ekki hefur meðferðis
persónuskilríki getur átt von á að fá ekki að greiða atkvæði.

Yfirkjörstjórn vekur sérstaka athygli á 22. gr. laga um kosningu
Kjörstaðir opna
kl. 09:00
loka
22:00.
til sveitarstjórna
nr. 5/1998,
enogþar
er kl.
kveðið
á um fjölda
Yfirkjörstjórn
sameiginlegs
sveitarfélags
Sandgerðisbæjar
meðmælenda
með
framboðslistum.
Skulu
meðmælendur vera
og Sveitarfélagsins Garðs
að lágmarki 40 og að hámarki 80 í sameiginlegu sveitarfélagi
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagins Garðs.
Yfirkjörstjórn sameinaðs sveitarfélags
Sandgerðisbæjar og Sveitarfélagsins Garðs.

VW Polo

Árgerð 2015 ekinn 71.000 km,
bensín, 5 gírar.

Glæsilegur

Verð 1.680.000,-

Fjórhjóladrifinn sjálfskiptur eða beinskiptur, bensín eða dísil

RENAULT Megane sport toure

Hyundai Tucson
Verð 2.790.000,-

PEUGEOT 208

N M 8 7 1 3 2 H y u n d a i Tu c s o n 2 w d 5 x 3 8 a l m e n n m a r s

Árgerð 2014, ekinn 36.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.

Verð 1.990.000,-

ENNEMM / SÍA /

Árgerð 2014, ekinn 11.000 km,
bensín, 5 gírar.

HYUNDAI Santa fe crdi

Árgerð 2011, ekinn 140.000 km,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 3.450.000,-

HYUNDAI I20 classic

Árgerð 2014, ekinn 51.000 km,
bensín, 5 gírar.

Verð 1.590.000,-

Nýr Hyundai Tucson er einstaklega fallegur, með sjálfskiptingu, framhjóladrifinn eða fjórhjóladrifinn
með sparneytna bensín- eða dísilvél. Komdu og upplifðu gæði Hyundai í reynsluakstri á nýjum
Hyundai TUCSON með fimm ára ábyrgð.

Hyundai Tucson - 2wd, dísil, ssk. Verð frá 4.790.000 kr.

FORD Focus

Árgerð 2014, ekinn 47.000 km,
bensín, 6 gírar.

Verð 2.390.000,Hyundai Tucson 2wd / Dísilvél 1,7 lítrar, 141 hestöfl, eldsneytisnotkun 4,9 l/100 km* / Bensínvél 1,6 lítrar, 175 hestöfl,
eldsneytisnotkun 7,9 l/100 km*. Öllum Hyundai bílum fylgir 5 ára verksmiðjuábyrgð og ótakmarkaður akstur.

TOYOTA Auris ts live

TOYOTA Auris ts live

SKODA Rapid spaceback

Verð 3.890.000.

Verð 3.190.000,-

Verð 2.990.000,-

Verð 2.390.000,-

Árgerð 2014, ekinn 57.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 7 gírar.

Árgerð 2016, ekinn 23.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2016, ekinn 21.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2014, ekinn 23.000 km,
dísel, 5 gírar.

NÝR NISSAN QASHQAI

RENAULT Megane sport tourer
Árgerð 2013, ekinn 59.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.

RENAULT Megane sport tourer
Árgerð 2012, ekinn 45.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.

RENAULT Clio expression sport tourer
Árgerð 2015, ekinn 53.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.

RENAULT Captur dynamic
Árgerð 2014, ekinn 31.000 km,
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.

Verð 2.490.000,Verð 2.250.000,-MEÐ
VerðÞÉR
2.890.000,TILBÚINN
Í FERÐALAG

Verð 2.580.000,-

NISSAN X-trail

NISSAN Qashqai se

NISSAN Qashqai se

NISSAN Micra visia

Verð 4.680.000,-

Verð 2.790.000,-

Verð 2.790.000,-

Verð 1.690.000,-

AUDI Sq5 tdi

HYUNDAI I30 classic ii

HYUNDAI I30 classic ii

HYUNDAI I30 classic ii

Verð 8.790.000,-

Verð 2.320.000,-

Verð 1.990.000,-

Verð 1.890.000,-

HYUNDAI I20 classic

HYUNDAI Getz gls

HONDA Civic 5dr

FORD Mondeo trend

Verð 1.590.000,-

Verð 650.000,-

Verð 2.970.000,-

Verð 2.190.000,-

Árgerð 2014, ekinn 17.000 km,
dísel, sjálfskiptur.

Árgerð 2014, ekinn 108.000 km,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Árgerð 2015, ekinn 40.000 km,
bensín, 6 gírar.

Árgerð 2013, ekinn 51.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2015, ekinn 83.000 km,
bensín, 6 gírar.

Árgerð 2015, ekinn 19.000 km,
bensín, 5 gírar.

Árgerð 2014, ekinn 84.000 km,
bensín, 6 gírar.

N M 8 8 1 3 5 N i s s a n Q a s h q a i R E TA I L 5 x 3 8 m a i

Árgerð 2015, ekinn 40.000 km,
dísel, 6 gírar.

ENNEMM / SÍA /

er

VW Passat comfortline

Árgerð 2013, ekinn 76.000 km,
dísel, 6 gírar.

Árgerð 2007, ekinn 101.000 km,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

NISSAN QASHQAI
Verð frá:

Árgerð 2016, ekinn 40.000 km,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

3.550.000 kr.
Staðalbúnaður í Qashqai m.a.:
• Leiðsögukerfi með Íslandskorti
• Nissan Connect 7" snertiskjár

FORD B-max titanium

DACIA Logan

Árgerð
2014, ekinn 39.000 km,
Árgerð 2016,
ekinn 11.000 km,
SJÁLFVIRK NEYÐARHEMLUN
SJÁLFVIRKUR AKREINAVARI
LEGGJA Í STÆÐI HJÁLP
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA
STAÐALBÚNAÐUR Í TEKNA
VALBÚNAÐUR
bensín, sjálfskiptur 6 gírar.
dísel, 5 gírar.
Nánari
upplýsingar á nissan.is
Verð
2.590.000,GE bílar
Reykjanesbæ
www.gebilar.is
420 0400

Árgerð 2011, ekinn 49.000 km,
dísel, 6 gírar.

Bílasalan Bílás
Akranesi
www.bilas.is
431 2622

Verð 2.480.000,Bílasala Akureyrar
Akureyri
www.bilak.is
461 2533

Bílaverkstæði Austurlands
Egilsstöðum
www.bva.is
470 5070

• LED dagljósabúnaður
• Tveggja svæða miðstöð
með loftkælingu
• Þokuljós að framan

DACIA Duster 4x4

Árgerð 2013, ekinn 123.000 km,

• Bakkmyndavél
dísel, 6 gírar.
• D-laga leðurstýri með aðgerðahnöppum

Verð 1.990.000,-

IB ehf.
Selfossi
www.ib.is
480 8080

BL söluumboð
Vestmannaeyjum
481 1313
862 2516

Bolafótur 1 - 260 Reykjanesbær - GE bílar ehf - Sími 420 0400 - gebilar@gebilar.is - www.gebilar.is

• Skyggðar rúður að aftan
• Stopp/start búnaður
• 17" álfelgur
• Hraðastillir
• Regnskynjari á framrúðu

CHEVROLET Captiva

í framrúðu
• Hiti Árgerð
2013, ekinn 105.000 km,

dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 3.990.000,BL ehf
Sævarhöfða 2 / 110 Reykjavík
525 8000 / www.bl.is
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Uppbygging og stuðningur
við okkar frábæru skóla

I

ngþór
Guðmundsson
skipar efsta sæti E-listans í Vogum.
Suðurnesjablaðið bað Ingþór að
svara spurningum.
Hver eru helstu baráttumál E-listans fyrir kosningarnar 26.maí n.k.? Við
hjá E-listanum leggjum mikla áherslu
á vellíðan íbúa og viljum því huga vel
að þeim hvað varðar alla þjónustu. Við
viljum sjá heilsubæinn Voga dafna
m.a. með heilsueflingarstyrk til eldri
borgara og auknu félagsstarfi fyrir
ungmenni. Við vitum að umhverfismálin eru mál 21. aldarinnar og þar
viljum við axla ábyrgð s.s. með umhverfisstefnu fyrir stofnanir okkar, við
viljum efla umhverfisdeildina og huga
að rafbílavæðingu þegar skipulag er
unnið svo eitthvað sé nefnt. Stóra verkefni sveitarfélaganna er svo auðvitað
rekstur leik- og grunnskóla og þar viljum við halda áfram uppbyggingu og
stuðningi við okkar frábæru skóla. Elistinn leggur líka ríka áherslu á að við
Suðurnesjamenn vinnum saman og
samstarf í ýmsum málaflokkum með

nágrönnum okkar er því mikilvægt.
Það er líka margt sem þegar hefur
verið ákveðið og kemur fljótt eins og
ljósleiðaravæðing bæði í þéttbýlinu og
á Ströndinni, snyrting hafnarinnar og
leiksvæði fyrir hunda.
Ertu bjartsýnn á úrslit kosninganna? Já því að kosningar fela í sér
að íbúarnir fá að segja sína skoðun
og velja fulltrúa. Það er alltaf jákvætt
þegar lýðræðið talar. Ef okkur verður treyst til að stýra bænum áfram
munum við sinna því starfi að alúð og
ábyrgð.
Kynntar hafa verið hugmyndir um
mikla uppbyggingu íbúðarhúsnæðis í
Vogum. Mun íbúum Voga fjölga mikið á næstu árum? Það liggur nú þegar
fyrir að íbúum mun fjölga enda hefur
þegar verið úthlutað lóðum fyrir allt
að 107 íbúðir og framkvæmdir eru
hafnar á miðbæjarsvæðinu. Við hjá Elistanum höfum mótað okkur tíu ára
plan hvað varðar íbúafjölgunina því
mikilvægt er að þjónusta sveitarfélagsins aukist í takt við fjölgun íbúa. Við

Tryggja eldri borgurum
okkar áhyggjulaust ævikvöld
teljum að Vogar séu einstaklega gott
samfélag og vitum að því fólki sem
flyst til okkar á eftir að líða vel.
Hver er bæjarstjóraefni E-listans?
Við hjá E-listanum gerðum samning
við Ásgeir Eiríksson á kjörtímabilinu
sem nú er að ljúka. Ásgeir hefur verið farsæll í starfi og samstarfið gengið mjög vel. Hann er því okkar fyrsti
kostur vilji hann halda áfram störfum
fyrir Vogamenn og Strandaringa.

Læknaþjónusta verði í
báðum byggðakjörnum
H
-listinn Listi fólksins býður
fram í nýja sveitarfélaginu
sem verður til við sameiningu Garðs og Sandgerðis. Magnús
S.Magnússon skipar efsta sæti listans.
Suðurnesjablaðið bað Magnús að
svara nokkrum spurningum
Á hvaða mál fyrir næsta kjörtímabil
leggur H-listinn aðaláherslu á?
H-Listinn lýtur björtum augum
á hið nýja sameinaða sveitarfélag og
leggur mikla áherslu á að samruninn
takist sem best . Við erum tilbúnir til
að leggja til svokallaða frístundarútu sem gengi áætlunarferðir á milli
byggðana til að fullnýta og auka fjölbreytni í þjónustinni við íbúana, þessi
samgöngubót ætti að okkar mati að
auka þá kosti sem verða í boði til yðkunar í öllu frístundastarfi. Það verður
að gera nýtt aðalskipulag fyrir sameinað sveitarfélag og ná sátt um hvernig við viljum að byggðin okkar þróist
saman. Húsnæðis málin þurfa að vera
á dagskrá þannig að öryggi sé fyrir
alla til að leigja eða eignast húsnæði.
H-Listinn telur að íbúarnir eigi að fá
að velja sjálfir nafn á sveitarfélagið, án
þess að forval hafi farið fyrst fram.

Hver er ykkar stefna í uppbyggingu
hjúkrunarheimilis á svæðinu?
Þessi málaflokkur er á hendi ríkissins og er erfitt fyrir okkur að ætla
að gera eitthvað einir og sér þó svo að
við séun með um 3500 íbúa. Við lítum
svo á að við eigum að sækja um til
ríkisins með hinum sveitarfélögunum
um aukin hjúkrunarrími á svæðið og
sjáum við Nesvelli þar til að fullnýta
þjónustukjarnan þar, síðan eigi að
gera kröfu um uppbyggingu á hjúkrunarheimili i okkar sveitatfélagi.
Þú hefur m.a. gagnrýnt stöðuna á
Heilbrigðisstofnun Suðurnesja og að
engin þjónusta sé í Garði eða Sandgerði. Verður það eitt af ykkar baráttumálum?
Eins og fram kemur í fyrirspurn
þinni þá er það rétt að ég hef gagnrýnt þjónustuna sem þessir íbúar
þessara byggðakjörnum hafa fengið.
Ég hef verið að vinna að þessum málum ásamt Öldungaráði Suðurnesja og
hyggist halda þeirri vinnu áfram. Vonandi verður okkar þrýstingur til þess
að læknaþjónusta verði rekin í báðum
byggðakjörnunum.
Hvað mun breytast við samein-

inguna?
Fyrst um sinn mun fólk ekki verða
mikið vart við sameininguna, en þegar
til lengritíma lætur er það aukin þjónusta við íbúana, svo sem alskonar sérfræðiþjónusta.
Hver er bæjarstjóraefni H-listans?
H-Listinn gerir ráð fyrir að starfið
verði auglýst eftir kosningar, en setur
það ekki sem skilyrði.

Hvað á að gera við barnið?

H

jón ein komast að því að
fjölgunar sé að vænta í fjölskyldunni. Mikil gleði ríkir
og lífið brosir við þeim. Bæði eru þau í
góðri vinnu og allt er eins og best verður á kosið. Þegar líður á meðgönguna
koma upp áleitnar spurningar. Hvað á
að gera við barnið þegar móðirin þarf
að fara í vinnu eftir fæðingarorlof? Blistinn vill stofna ungbarnaleikskóla til
að mæta þessari þörf.
Það er sorglegt í okkar samfélagi
að foreldrar geti ekki verið saman á
þessum tíma þegar nýr erfingi kemur
í heiminn. Mikil óvissa er um hvert
sé hægt að leita þegar móðirin þarf
að snúa aftur til starfa eftir fæðingarorlof. Mikill tími fer í að skipuleggja

fæðingarorlof beggja foreldra svo
hægt verði að brúa bilið þar til krílið
kemst á leikskóla. Oftar en ekki frestar
faðirinn sínu fæðingarorlofi og jafnvel
sumarfríi svo hægt sé að brúa þetta bil.
Nokkur dæmi eru um að mæður
hafi þurft að segja upp vinnu sinni þar
sem fá úrræði eru í boði. Hér í sameiginlegu sveitarfélagi er ein dagmamma
sem vitað er um og er hún augljóslega
mjög umsetin.
Það er löngu orðið tímabært að
komið sé til móts við þennan hóp
fólks og að stofnaður verði ungbarnaleikskóli fyrir börn frá 9 mánaða aldri
til 2 ára.
Við sem stöndum að B – listanum
höfum brennandi áhuga á þessum

málaflokki og stöndum heilshugar
saman í þeim vilja að gera ungbarnaleikskóla í nýju bæjarfélagi að
veruleika.
Álfhildur
Sigurjónsdóttir
2.sæti,
B-listinn

P

áll Valur Björnsson skipar fyrsta sæti á framboðslista Samfylkingarinnar í Grindavík í kosningunum 26.maí n.k. Suðurnesjablaðið hafði
samband við Pál.
Á hvaða mál leggur Samfylkingin í Grindavík helst áherslu á í sinni stefnuskrá?
Við munum leggja höfuðáherslu á velferðarmál í víðasta skilningi þess
orðs í þessari kosningabaráttu. Við teljum að allar ákvarðanir sem teknar eru í bæjarstjórn eigi að þjóna öllum íbúum. Við viljum búa í bæ sem er
framúrskarandi fyrir börn og barnafjölskyldur þar sem foreldrar geta verið öruggir um að börnum þeirra sé séð fyrir faglegri þjónustu um leið og
fæðingarorlofi lýkur. Við leggjum áherslu á virkni og jöfn tækifæri fyrir alla,
enginn skilinn eftir. Við viljum faglega stjórnsýslu sem byggir á fagmennsku
og þekkingu starfsmanna Grindavíkur. Við viljum að menntastofnanir okkar
verði í fremstu röð og viljum auka verulega fjármagn til skólaþróunar með
því að endurvekja skólaþróunarsjóð bæjarins með það að markmiði að stuðla
að þróun og nýbreytni í skólastarfi. Við leggjum áherslu á betri heilsugæslu
með aukinni áherslu á bætta geðheilsu, vellíðan og geðrækt í Grindavík, sérstaklega á meðal ungs fólks. Við viljum áfram öflugt íþróttastarf og öflugt atvinnulíf með áherslu á nýsköpun. Betri samgöngur jafnt innan sveitarfélagsins sem utan, í þágu mannlífs og atvinnulífs á svæðinu. Langtímastefnumótun
fyrir ferðaþjónustu með höfuðáherslu á náttúruvernd. Og síðast en ekki síst
tryggja eldri borgurum okkar áhyggjulaust ævikvöld.
Ert þú bjartsýnn á að þinn listi fái góða kosningu?
Já ég er þokkalega bjartsýnn á það þó ég geri mér fyllilega grein fyrir því
að það er ekkert öruggt í pólitík.
Finnst þér að heilbrigðismálin og málefni aldraðra séu í góðu lagi á
Suðurnesjum?
Nei mér finnst þau málefni alls ekki í nógu góðu lagi hér á Suðurnesjum
og því miður hefur ástand þessara málaflokka lengi verið í miklum ólestri hér
og aldeilis komin tími til breytinga. Heilbrigðisstofnun Suðurnesja hefur átt
við mikinn vanda að etja lengi og eins er það öllum ljóst sem fylgst hafa með
þessum málum að þegar að kemur að fjárveitingum ríkisins til landshluta þá
hafa Suðurnesin setið eftir. Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum í samvinnu
við sína alþingismenn þurfa að beita sér af hörku í þessu hagsmunamáli
Suðurnesja og fáum við kosningu munum við taka að þátt í þeirri baráttu að
þessi þjónusta verði komið í viðunandi horf.
Hver er bæjarstjóraefni Samfylkingarinnar í Grindavík?
Við höfum ekkert rætt það af neinni alvöru ennþá, við viljum sjá niðurstöðu kosninga og hvernig til tekst við meirihlutamyndun.

Öll heimili verð
tengd ljósleiðara

B

jörn Snæbjörnsson skipar
efstasæti D-listans í Vogum
fyrir kosningarnar 26.maí
n.k. Suðurnesjablaðið bað Björn að
svara spurningum
Hvað mál setur D-lsitinn á
oddinn fyrir þessar kosningar?
Gera stórátak í að bæta umgengni í nærumhvefi okkar og að
sveitarfélagið sýni gott fordæmi
á þeim vetvangi og gera til að
mynda aðkomuna
að bænum meira
aðlaðandi.
Markaðsetja sveitarfélagið sem
vænlegan
kost fyrir
fyrirtæki til
að vera með

starfsemi í sveitarfélaginu t.d. með
uppbyggingu á hafnarsvæðinu.
Við ætlum að stunda ábyrga
fjármálastjórn og beita okkur fyrir
því að viðaukar séu ekki gerðir
nema brýn ástæða þyki til og lækka
fasteignagjöld.
Við ætlum að sjá til þess að
öll heimli verði tengd ljósleiðara
, hækka tekjuvið mið fasteignagjalda hjá eldri borgurum og kanna
möguleikan á aukinni póstþjónustu.
Stuðla að frekari uppbygginu
leiksvæða við skólana og horfa til
lausna varðandi uppbyggingu leik
og grunnskóla i sveitarfélaginu.
Lækka leikskólagjöld.
Styðja að uppbyggingu og framþróun í dreifbýlinu.
1. Hvernig hefur kosningabaráttan gengið ? Mjög vel og við finnum
fyrir góðum meðbyr.
2. Um hvað snúast kosningarnar í
Vogum? Álögur og umhverfismál.
Ásgeir Eiríksson.
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Ókeypis skólamáltíðir
fyrir skólabörn
D
agný
Alda
Steinsdóttir
skipar fyrsta sæti hjá VG í
Reykjanesbæ í kosningunum
26.maí n.k. Suðurnejsblaðið bað Dagnýju að svara spurningum.
Á hvaða mál leggur VG mesta
áherslu í sinni kosningastefnu? Stöðvun kísilvera í Helguvík. Sameina félagsþjónustu bæjarins og heimahjúkrun HSS, ókeypis skólamáltíðar fyrir
skólabörn og stytting vinnuviku frá
40-35 tíma.
VG hefur ekki átt bæjarfulltrúa
þetta kjörtímabil. Telur þú góða
möguleika á að þið fáið mann kjörin
í bæjarstjórn? Langt er síðan vinstri
flokkur var í bæjarstjórn eða ekki
síðan 1990 að ég held þannig að það
er erfitt að meta það. Keflvíkingum
hefur auðvitað fjölgað heilmikið síðan þannig að ég ætla að leyfa mér að
vona. Hvort það er vinstri eða hægri
öfl þá finnst mér að við verðum að fá
fleiri konur í bæjarstjórn því ég tel að
það gæti breytt stjórnarfarinu til hiðs
betra. Karlarnir hafa nær eingöngu

setið um stjórnarfarið hér í bæ.
Með hvaða framboð viljið þið helst
vinna ef þið komist í oddaaðstöðu
til að mynda meirihluta? við viljum
vinna með framsýnum og hugrökkum
aðilum sem sjá að framtíðin liggur í
hreinu umhverfi og hreinu andrúmslofti og þess vegna verður að stöðva
kisilverksmiðju bullið. Það er engin
framtíð.
Hver er bæjarstjóraefni lista VG?
Núverandi bæjarstjóri verður að fylgja
stefnu
nýjum
meirihluta.
Við skulum
sjá
hvað
gerist

Skýr forysta
sýnilegur árangur
G

rindavíkurbær er öflugt
sveitarfélag. Grindavík er
fyrst og fremst útgerðarbær
en með vinsælasta ferðamannastað
landsins Bláa-lónið í okkar röðum.
Mörg öflug sjávarútvegsfyrirtæki eru
í Grindavík. Þau hafa sum hver farið í frumkvöðlavinnu og markaðssetningu fyrir nýjar vörur unnar úr
fiski. Þá er nýting fisksins margfalt
meiri en áður var og hafa verðmæti
afurðanna aukist verulega. Gríðarleg
tækniþróun hefur átt sér stað í allri
vinnslu og vonandi mun hátæknistörfum fjölga áfram í greininni.
Í bænum er öflugt íþróttalíf sem löngu er orðið landsþekkt.
Körfuknattleikur og knattspyrna
tróna þar á toppnum, bæði lið karla
og kvenna. Næg eru tækifæri fyrir
ferðaþjónustuaðila í Grindavík en
mikil umferð er í gegnum sveitarfélagið. Í Grindavík eru margar náttúruperlur enda land sveitarfélagsins
víðfemt. Íbúum Grindavíkur hefur

fjölgað mikið á síðustu misserum eins
og annars staðar á suðvesturhorninu.
Þar þarf að bregðast við með því að
hafa ávallt nægar lóðir til úthlutunar
fyrir alla hópa samfélagsins. Grindavík er sveitarfélag tækifæra fyrir alla.
Við hjá D-lista Grindavíkur
höfum nú verið við stjórnvölinn
ásamt Grindavíkurlista undanfarin
4 ár. Á þeim tíma hefur mikið verið framkvæmt t.d. nýtt íþróttahús,
fjölgun íbúða við Víðihlíð og stórframkvæmdir við Miðgarð í Grindavíkurhöfn. Þrátt fyrir miklar framkvæmdir á síðasta kjörtímabili skilaði
bæjarsjóður 300 milljónum króna
rekstrarafgangi fyrir árið 2017. Bæjarsjóður stendur vel og eru skuldir bæjarfélagsins með þeim lægstu á meðal
sveitarfélaga.
Við hjá D-lista Grindavíkur óskum eftir þínum stuðningi í komandi
kosningum. Við óskum eftir umboði
til þess að koma hlutunum til framkvæmda.

Framboðslisti
E-listans í Vogum

Samfélag í sókn

F

R

ramboðsfélag E-listans í
Sveitarfélaginu Vogum samþykkti í vikunni lista sinn fyrir
komandi sveitarstjórnar kosningar.
Ingþór Guðmundsson, forseti
bæjarstjórnar leiðir listann. „Ég er
mjög ánægður með þennan samhenta
hóp sem er reiðubúinn að vinna vel
fyrir Sveitarfélagið Voga. Það hefur
náðst frábær árangur á kjörtímabilinu
og það er mikilvægt að halda áfram
uppbyggingarstarfinu í bæjarfélaginu.
Við viljum halda því góða starfi áfram
til heilla fyrir alla okkar íbúa ” segir
Ingþór Guðmundsson.
Á listanum má finna góða blöndu
af reynslumiklu fólki úr bæjarmálunum og nýjum frambjóðendum. Listi
E-listans í Vogum: 1. Ingþór Guðmundsson Forseti bæjarstjórnar /
stöðvarstjóri 2. Bergur B. Álfþórsson
Formaður bæjarráðs / leiðsögumaður
3. Áshildur Linnet Vara bæjarfulltrúi /
verkefnastjóri 4. Birgir Örn Ólafsson
Bæjarfulltrúi / deildarstjóri 5. Inga
Rut Hlöðversdóttir Bæjarfulltrúi /
gull- og silfursmíðameistari 6. Friðrik
V Árnason Bygginga og orkufræðingur 7. Guðrún K. Ragnarsdóttir Líffræðingur 8. Baldvin Hróar Jónsson
Markaðsstjóri 9. Elísabet Á Eyþórsdóttir Nemi 10. Ingvi Ágústsson
Tölvunarfræðingur 11. Tinna Huld
Karlsdóttir Hjúkrunarfræðingur 12.
Sindri Jens Freysson Tæknimaður
13. Brynhildur S Hafsteinsdóttir
Húsmóðir 14. Þorvaldur Örn Árnason Kennari / Líffræðingur

eykjanesbær hefur verið í vörn
síðan 2006 og gengið hefur á
ýmsu. Mikil skuldasöfnun og
vandræðagangur fyrri meirihluta settu
sveitarfélagið í hálfgert skuldafangelsi. Nýr
meirihluti tók því við erfiðu búi.
Mikill tími og vinna fór í stefnumótun
sem síðan varð „Sóknin”. Ríkistjórnin stóð
ekki með okkur og ílla gekk að ná samningum við lífeyrissjóði og fjármálastofnanir. Við stóðum frekar ein í þessu stríði
en samstíga bæjarstjórn og frábærir starfsmenn Reykjanesbæjar auðvelduðu sporin.
Og nú er ljósið farið að skína á ný vorið
2018.
Rekstur sveitarfélagsins hefur tekið

stakkaskiptum, tekist hefur að koma böndum á skuldasöfnun og „Sóknin” farin að
skila árangri. Mikil og góð samstaða hefur
ríkt innan sveitarfélagsins og ber að þakka
íbúum fyrir þolinmæði og þrautsegju.

Íbúar njóta árangursins
Við lækkuðum útsvar um 300 milljónir
í ár, höfum tryggt gjaldfrjáls námsgögn í
grunnskólum, erum að byggja grunnskóla
og leikskóla og búið er að tryggja 30 ný
hjúkrunarrými fyrir aldraða. Þá höfum
við þrefaldað hvatagreiðslur til foreldra og
aukið við þjálfarastyrki og styrkjum aldraða í líkamsrækt.
Þetta telst ansi góður árangur, sérstak-

Skýr forysta, sýnilegur árangur.
Hjálmar Hallgrímsson oddviti
D-lista Grindavíkur

lega þegar miðað er við hvernig staðan var
fyrir 4 árum.
Nú horfum við til framtíðar, förum
rólega og vöndum okkur í hvívetna. Mikilvægt er að stjórn bæjarins verði
áfram ábyrg og vönduð en lendi
ekki aftur í ruglinu. Við munum halda áfram „Sókninni”
og látum samfélagið njóta árangursins – íbúar Reykjanesbæjar eiga það skilð.
Friðjón Einarsson
Oddviti Samfylkingarinnar
í Reykjanesbæ
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Eignir miklar
og skuldir litlar
Á

rsreikningur Sveitarfélagsins Garðs fyrir árið 2017
sýnir mjög góða stöðu.
Samanlagðar rekstrartekjur A og
B hluta voru alls kr. 1.450,4 milljónir,
í fjárhagsáætlun voru heildartekjur
áætlaðar kr. 1.361,9 milljónir. Rekstrartekjur A hluta sveitarsjóðs voru alls
kr. 1.413 milljónir, þar af voru skatttekjur kr. 840 milljónir og framlög
frá Jöfnunarsjóði kr. 414,6 milljónir.
Rekstrarafgangur sveitarsjóðs í A
hluta, fyrir afskriftir og fjármagnsliði
var kr. 148,2 milljónir, en í áætlun ársins áætluð kr. 98,2 milljónir.
Rekstrarniðurstaða sveitarsjóðs í A
hluta var afgangur kr. 95 milljónir, í
áætlun ársins var áætlaður afgangur
kr. 51 milljón.
Í samanteknum rekstrarreikningi
A og B hluta var rekstrarniðurstaða
fyrir afskriftir og fjármagnsliði afgangur kr. 176,4 milljónir, en í fjárhagsáætlun var afgangur áætlaður
kr. 126,7 milljónir. Rekstrarniðurstaða A og B hluta
var afgangur kr.
105,6 milljónir, en í
fjárhagsáætlun var
áætlaður rekstrarafgangur í samandregnum reikningi
A og B hluta kr. 44,1
milljónir.
Í
sjóðstreymisyfirliti er veltufé
frá rekstri í samandregnum reikningi
A og B hluta kr. 222,5
milljónir,
hand-

bært fé frá rekstri kr. 238,8 milljónir. Handbært fé í árslok 2017 var kr.
523,4 milljónir og hækkaði á árinu
um kr. 66 milljónir. Í fjárhagsáætlun
2017 var gert ráð fyrir að handbært
fé hækkaði um kr. 18,3 milljónir á árinu. Veltufjárhlutfall var í árslok 2,77.
Heildar eignir bæjarsjóðs í A
hluta námu alls kr. 3.186,3 milljónum og heildar eignir í samanteknum
efnahagsreikningi A og B hluta voru
kr. 3.376,4 milljónir. Eiginfjárhlutfall
var 81,2%. Heildar skuldir og skuldbindingar bæjarsjóðs í A hluta voru
kr. 593,5 milljónir og í samanteknum
reikningi A og B hluta kr. 631 milljónir. Í árslok 2017 voru engar vaxtaberandi skuldir í efnahagsreikningi
bæjarsjóðs í A hluta, en alls kr. 59,9
milljónir í reikningi B hluta. Skuldaviðmið A og B hluta, skv. reglugerð
502/2012 er 8,02% í árslok 2017.
Vel haldið utan um reksturinn
Eftirfarandi er bókun

bæjarstjórnar um ársreikning 2017:
Bæjarstjórn lýsir ánægju með
góða
niðurstöðu
ársreiknings
sveitarfélagsins fyrir árið 2017.
Niðurstaða rekstrarreiknings er jákvæðari en gert var ráð fyrir í fjárhagsáætlun og ber það vott um hve
vel hefur gengið að halda utan um
rekstur sveitarfélagsins. Starfsfólk
sveitarfélagsins hefur lagt sig fram
um að svo sé og gott samstarf hefur verið í bæjarstjórn um rekstur
sveitarfélagsins. Efnahagsreikningur
ber með sér að efnahagslegur styrkur sveitarfélagsins er mikill, eignir
miklar og skuldir lágar. Bæjarstjórn
þakkar starfsfólki sveitarfélagsins
fyrir vel unnin störf og þeirra framlag með góðum árangri í rekstri og
fjármálastjórn sveitarfélagsins. Ársreikningur 2017 samþykkur samhljóða og áritaður af bæjarstjórn.

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Spennandi tímar í nýju
sameinuðu sveitarfélagi

H

araldur Helgason skipar
3.sæti D-lista Sjálfstæðismanna og óháðra í Garði og
Sandgerði fyrir kosningarnar laugardaginn 26.maí n.k. Suðurnesjablaðið
heyrði hljóðið í Haraldi.
Hvers vegna gefur þú kost á þér til
setu í bæjarstjórn í nýju sameinaðu
sveitarfélagi?
Ég hef lifað og hrærst í pólitík frá
unglingsaldri fyrir Sjálfstæðisflokkinn
og gegnt fjölmörgum trúnaðarstörfum fyrir flokkinn. Það eru spennandi
tímar í nýju sameinuðu sveitarfélagi
með mikla framtíðarmöguleika sem
gaman er að taka þátt í að virkja og
þróa.
Hvaða mál finnst þér mest aðkallandi að berjast fyrir?
Fyrir stöðugu og fjölbreyttu atvinnulífi til að tryggja forsendur
fyrir aukinni hagsæld og framförum
t.d. í skóla- og leikskólamálum, því
þetta eru málaflokkar sem ungt fólk
horfir til þegar það velur sér búsetu.
Einnig hef ég mikinn áhuga á menningu og sögu hins sameinaða byggðarlags enda á ég rætur hér.
Hvaða kosti sérð þú við að sameina Garð og Sandgerði í eitt
sveitarfélag?
Ég tel okkur hafa
mun sterkari rödd
í
sameiginlegum verkefnum á
Suðurnesjum og í
samskiptum við
ríkisvaldið.
Til
lengri tíma litið
felst í þessu heilmikil hagræðing
til styrkingar á
innviðum samfélagsins
og

aukinni þjónustu. Aukin þjónusta er
það sem fólk kallar eftir.
Telur Þú að D-listinn eigi góðan
hljómgrunn meðal kjósenda í Garði og
Sandgerði?
Á fjölmörgum fundum okkar
frambjóðenda með kjósendum m.a. í
stefnumótunarvinnu, fundum við fyrir miklum velvilja og meðbyr í okkar
garð og get ég því ekki verið annað
en fullur
bjarsýni fyrir kosningarnar.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Góð rekstrarniðurstaða
hjá Reykjanesbæ

V

ið
erum
á
réttri leið segir
meirihlutinn
Lítið hefur verið fjárfest í innviðum segja
Sjálfstæðismenn
B æjarstj órn
Reykjanesbæjar
fjallaði um ársreikning á
fundi sínum 8.maí s.l.
„Forseti gaf Kjartani Má
Kjartanssyni bæjarstjóra
orðið þar sem hann
fór yfir þær breytingar
sem gerðar hafa verið á
ársreikningi frá fyrri umræðu.

Hlutfall innflytjenda eftir
sveitarfélögum 1. janúar 2017
n Reykjanesbær 19,32%
n Grindavíkurbær 17,34%
n Sandgerðisbær 21,6%
n Sveitarfélagið Garður 20,32%
n Sveitarfélagið Vogar 14,93%
Leiða má líkum að því að ef spár
Isavia ganga eftir um aukningu á
farþegum í gegnum Keflavíkurflugvöll má búast við verulegri fjölgun
starfa. Ekki er hægt að mæta þeirri
fjölgun með náttúrulegum hætti
og búast má því við því að hlutfalli
innflytjanda á Suðurnesjum muni
hækka enn frekar á komandi árum.
Í áætlanagerð ríkisins virðist

ekki vera tekið nægjanlegt tillit
til þess ef óvenju mikil fólksfjölgun verður á einstökum svæðum.
Af þeim sökum er lagt til að m.a.
verði skoðað sérstaklega fjárframlög ríkisins til opinberra stofnana
og annarra mikilvægra verkefna á
svæðinu til þess að íbúar búi við
sömu þjónustu og íbúar annarra
svæða landsins. Má t.d. geta þess
að fjáraukning til Heilbrigðisstofnunar Suðurnesja var 1% á ári með
0,5% hagræðingarkröfu meðan að
íbúum svæðisins fjölgaði um 15%.

Afgangur aldrei verið
meiri
Til máls tók Guðbrandur
Einarsson og lagði fram eftirfarandi bókun meirihluta bæjarstjórnar
Reykjanesbæjar, Samfylkingar, Frjáls
Afls og Beinnar Leiðar:
„Ársreikningur
Reykjanesbæjar
2017 sýnir að útsvarstekjur aukast
verulega á milli ára m.a. vegna aukins
íbúafjölda, skuldir og skuldbindingar
eru að lækka og afgangur af reglubundnum rekstri hefur aldrei verið
meiri.
Samkvæmt rekstrarreikningi Ahluta bæjarsjóðs nam afgangur af
rekstri 1.206 milljónum króna.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld nam 2.1
milljarði króna. Eigið fé bæjarsjóðs í
árslok 2017 nam 5 milljörðum króna
og er eiginfjárhlutfallið nú 15,3%.
Heildarskuldir og skuldbindingar
bæjarsjóðs nema rúmum 28 milljörðum króna og er skuldaviðmið bæjarsjóðs 157,77%.
Samkvæmt rekstrarreikningi samstæðu var afgangur af rekstri kr. 1.305
milljónir.
Rekstrarniðurstaða fyrir fjármunatekjur og fjármagnsgjöld var 3,7
milljarðar króna. Eigið fé samstæðu
A og B hluta í árslok 2017 var tæpir
14.2 milljarðar og er eiginfjárhlutfallið 24,7%.Heildarskuldir og skuldbindingar samstæðu A og B hluta
nema 43 milljörðum króna og lækka á
milli ára. Skuldaviðmið samstæðu fer
úr 208,5% í 185,74%.
Á árinu 2017 var framlegð aukin
m.a. með auknum skatttekjum sem
og hagræðingu í rekstri og samkvæmt
ársreikningi er hún 18,63% í bæjarsjóði og 24,26% í samstæðu.
Allt þetta kjörtímabil hefur verið
unnið eftir Sókninni eins og ákveðið
var að gera við upphaf þess. Það er að
skila þeim árangri að sveitarfélagið
nær að uppfylla þau skilyrði sem það
undirgekkst í svokallaðri aðlögunaráætlun fyrir árin 2017 til 2022 en
þar er gert ráð fyrir að Reykjanesbær
nái 150% skuldaviðmiði fyrir árslok
2022.
Við erum á réttri leið og mikilvægt
að áfram verði haldið á sömu braut.
Það mun skila tilætluðum árangri.“
Guðbrandur Einarsson, Friðjón
Einarsson, Gunnar Þórarinsson, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Elín Rós
Bjarnadóttir, Kolbrún Jóna Pétursdóttir.

Reykjanesbær á krossgötum
Til máls tók Baldur Guðmundsson og
lagði fram eftirfarandi bókun bæjarfulltrúa Sjálfstæðisflokks Reykjanesbæjar:
„Reykjanesbær stendur á krossgötum. Samfelld fólksfjölgun svo mörg
ár í röð á sér engin fordæmi og hefur okkur tekist að taka á móti þessum mikla fjölda fólks þar sem mörg
svæði voru tilbúin undir nýbyggingar.
Húsnæði á Ásbrú og víðar stóð lengi

ónotað en nú er allt að verða að fullu
nýtt. Þessar hagstæðu ytri aðstæður
má fyrst og fremst þakka hinni miklu
fjölgun ferðamanna og þann gríðarlega vöxt sem hefur átt sér stað í starfsmannahaldi flugstöðvarinnar.
Ársreikningur
Reykjanesbæjar
fyrir 2017 endurspeglar þessi miklu
umsvif á svæðinu og ánægjulegu
tíðindin eru þau að tekjur voru vanáætlaðar um nánast sömu tölu og
rekstrarniðurstaða reikningsins sýnir.
Skatttekjur voru þannig 13% umfram
áætlun og jukust um 21% milli ára
sem er vel og er framlegðin nú ríflega
18% og hefur ekki verið jafngóð síðan
2011. Launakostnaður jókst að sama
skapi um 20% sem helgast af kjarasamningum og fjölgun stöðugilda m.a.
á bæjarskrifstofum.
Langri lotu fjárhagslegrar endurskipulagningar lauk í byrjun þessa
árs og hefur endurfjármögnun skulda
skilað sér í lægri fjármagnskostnaði.
Lækkunin nemur um 400 milljónum
króna sem fer nálægt þeirri fjárhæð
sem bærinn hefur greitt í ráðgjafakostnað við endurskipulagningu fjármálanna. Ekki tókst að fá niðurfellingu skulda í þessu ferli eins og lagt
var upp með en ákveðnar eignir sem
ekki gegna lögbundnu hlutverki voru
settar í sér félag og eru núna í söluferli.
Sú aðgerð er tímabundin ráðstöfun
og leggja bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins áherslu á að ljúka uppgjöri
á málum tengdum Fork sjóðnum
svo koma megi í veg fyrir sölu mikilvægra eigna á borð við Hljómahöllina,
íþróttaakademíuna eða 88 húsið sem
eru okkur mikilvægar til að viðhalda
fjölbreyttu og líflegu samfélagi fyrir
íbúana.
Lítið hefur verið fjárfest í innviðum samfélagsins á yfirstandandi kjörtímabili og allt útlit er fyrir að bygging
Stapaskóla muni tefjast um eitt ár sem
er miður. Til að mæta fyrirsjáanlegri
áframhaldandi fjölgun íbúa sem kemur fram í húsnæðisáætlun Reykjanesbæjar verður að huga að endurbættu
aðalskipulagi bæjarins og gera ráð fyrir nýjum íbúahverfum í náinni framtíð.
Við fögnum því að fjárhagur
Reykjanesbæjar sé að vænkast og
bíðum spennt eftir að takast á við
hin krefjandi verkefni sem bíða nýrrar bæjarstjórnar. Hér er samfélagið í
örum vexti og hér eru mýmörg tækifæri til að vinna úr.“
Reikningurinn samþykktur samhljóða 11:0.

Hamingjuóskir til sjómanna Suðurnesjablaðið sendir

sjómönnum og fjölskyldum þeirra bestu haminguóskir með sjómannadaginn,sem er haldinn hátíðlegur um aðra helgi.

2196 á
kjörskrá í
Grindavík

B

æjarstjórn Grindavíkur samþykkir kjörskrá fyrir sveitarstjórnarkosningar í Grindavík
sem fram fara 26. maí næstkomandi.
Á kjörskrá eru 2.196 kjósendur. Kjörstaður verður í grunnskólanum við
Ásabraut.
Jafnframt samþykkir bæjarstjórn
að veita bæjarstjóra fullnaðarheimild til að fjalla um athugasemdir, gera
nauðsynlegar leiðréttingar og úrskurða um ágreiningsmál sem kunna
að koma fram að kjördegi vegna sveitarstjórnarkosninga 26. maí nk. í samræmi við 10. gr. laga um kosningar til
sveitarstjórna.

ALLT HEFST MEÐ
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Fjölgað hefur á
atvinnuleysisskrá

S

tjórn Sambands sveitarfélaga á
Suðurnesjum bauð fulltrúum
Vinnumálastofnunar á sinn
fund til að ræða þá staðreynd að
fjölgaði hefði á atvinnuleysisskrá á
Suðurnesjum þrátt fyrir að mikil eftirspurn sé eftir vinnuafli á svæðinu.
Stjórn S.S.S. hefur þungar áhyggjur
af þessari aukningu. Fulltrúar Vinnumálastofnunar sögðu frá því hvernig
þau væru að bregðast við þessum

aðstæðum. Stofnunin er að hefja
átaksverkefni með það að markmiði
að aðstoða ungt fólk og fólk af erlendum uppruna í atvinnuleit. Stjórn
S.S.S. og fulltrúar Vinnumálastofnunar eru sammála um að funda aftur
í haust og fylgja málunum
eftir. Stjórn S.S.S. þakkar fulltrúum Vinnumálastofnunar fyrir góðan
fund.

Bæjarstjórn Voga fagnar

B

æjarstjórn samþykkti eftirfarandi bókun á síðasta fundi
sínum: Bæjarstjórn Voga
fagnar umsókn Reykjanesbæjar um
nýtt 60 rýma hjúkrunarheimilis á

Nesvöllum í Reykjanesbæ, og hvetur heilbrigðisráðherra að samþykkja
umsóknina hið fyrsta.

Þakkir og árnaðaróskir í Vogum
Í
lok síðasta bæjarstjórnarfundar
í Vogum lögðu bæjarfulltrúar E-listans fram eftirfarandi
bókun:Bæjarfulltrúar E listans
vilja þakka bæjarfulltrúum gott og
ánægjulegt samstarf á kjörtímabilinu sem nú er að ljúka einnig viljum
við þakka starfsfólki sveitarfélagsins
fyrir samstarfið og vel unnin störf,
óskum við þessu fólki alls hins besta
í framtíðinni.
Bæjarfulltrúar E listans.
Bæjarfulltrúar D listans vilja

þakka bæjarfulltrúum gott og
ánægjulegt samstarf á kjörtímabilinu sem nú er að ljúka einnig viljum
við þakka starfsfólki sveitarfélagsins
fyrir samstarfið og vel unnin störf,
óskum við þessu fólki alls hins besta
í framtíðinni.
Bæjarfulltrúar D listans.

Sjóarinn síkáti í Grindavík

S

jómanna- og fjölskylduhátíðin Sjóarinn síkáti í Grindavík hefur fest sig í sessi sem
ein skemmtilegasta og fjölbreyttasta
bæjarhátíð landsins. Hátíðin verður
dagana 1.-3. júní 2018 og lýkur á Sjómannadeginum 3. júní með hátíðarhöldum í tilefni dagsins.
Dagskrá hátíðarinnar er fjölbreytt
og fjölmargt í boði fyrir alla aldurshópa. Sjóarinn síkáti er fjölskylduhátíði þar sem ungir sem aldnir geta
fundið eitthvað við sitt hæfi frá morgni
til kvölds. Upplýsingar um viðburði á
hátíðinni er að finna hér á heimasíðunni og eru þeir sem vilja
vera með viðburð á hátíðinni
hvattir til þess að láta okkur vita á sjoarinnsikati@grindavik.is.
Föstudagurinn einkennist af hátíðarhöldum og þátttöku heimamanna. Íbúar skreyta götur og hús í
litum hverfa og klæða sig í samræmi
við lit síns hverfis. Farin er Litaskrúðganga sem markar upphaf hátíðarhaldanna niður að hátíðarsvæðinu
við Hafnargötu. Íbúar og gestir safnast
saman á hátíðarsvæðinu og taka þátt í
söng sem Ingó Veðurguð leiðir og fulltrúar hverfanna stíga á stokk.
Á laugardeginum er boðið uppá
fjölbreytta barnadagskrá, hægt er að
fara í skemmtisiglingu, fjöldi leiktækja
eru í boði fyrir gesti og andlitsmálun
fyrir þá sem vilja. Keppnin Sterkasti
maður í heimi fer fram á hátíðarsvæðinu þar sem menn keppa í drumbalyftu, myllugöngu og fleiri aflraunum,
Grindjánar halda utanum hópkeyrslu
bifhjóla og stoppað er við klúbbhúsið
VIRKIÐ, tónleikar og viðburðir eru á
veitingastöðum bæjarins og á hátíðarsviðinu verður fjölbreytt dagskrá fyrir
börn á öllum aldri sem þeir Gunni og
Felix sjá um að kynna.

Um kvöldið verða stórtónleikar
á hátíðarsviðinu þar sem hljómsveit
undir stjórn Grétars Örvarssonar fær
til liðs við sig marga af okkar ástsælustu söngvurum. Sigga Beinteins, Pálmi
Gunnarsson, Eyþór Ingi, Friðrik Dór,
Grindvíkingarnir Íris og Tómas ásamt
fleiri góðum gestum stíga á svið og
flytja lög sem við könnumst öll við.
Tónleikarnir hefjast kl. 21:00 en áður
en þeir hefjast verður hópur rappara
með með sviðið til umráða.
Sunnudagurinn einkennist af hátíðarhöldum Sjómannadagsins, til
heiðurs sjómönnum og fjölskyldum
þeirra. Hátíðarmessa verður í Grindavíkurkirkju þaðan sem gengið verður
í Sjómannagarðinn þar sem krans
verður lagður að minnisvarðanum

Von. Þaðan liggur leiðin að hátíðarsvæðinu og eftir athöfn þar hefst fjölbreytt barnadagskrá. Leiktæki, andlitsmálning, fiskabúr með nytjafiskum
og furðufiskum verða við höfnina,
skemmtisiglingar verða í boði auk
þess sem glæsilegt Sjómannadagskaffi
verður í Gjánni. Eldri borgarar í Víðihlíð halda daginn hátíðlegan og fá til
sín góða gesti. Sjómannadagurinn er
haldinn hátíðlegur
Hátíðin fagnaði 20 ára afmæli
2016. Hátíðin hefur vaxið með hverju
árinu, þar er fjölbreytt dagskrá alla
helgina en mikið er lagt upp úr vandaðri barnadagskrá. Líkt og undanfarin
ár verður bænum skipt upp í fjögur
litahverfi. Björgunarsveitin Þorbjörn
kemur að skipulagningu og gæslu.

Sveitarstjórnarkosningar í Sveitarfélaginu Vogum 26. maí 2018
Kjörstaður og kjörfundur
Kjörfundur hefst kl. 10 og lýkur kl. 22. Kosið verður í Stóru-Vogaskóla, Tjarnargötu 2, gengið inn frá leikvelli.
Kjósendur skulu framvísa persónuskilríkjum á kjörstað.
Framlagning kjörskrár
Kjörskrá í Sveitarfélaginu Vogum vegna sveitarstjórnarkosninga liggur frammi á bæjarskrifstofum að Iðndal 2.
Athugasemdir varðandi kjörskrá má gera til sveitarstjórnar fram á kjördag. Viðmiðunardagur kjörskrár var 5. maí.
Framboðslistar
Eftirfarandi framboðslistar bjóða fram í Sveitarfélaginu Vogum.
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D-listi sjálfstæðismanna og óháðra
Björn Sæbjörnsson
Sigurpáll Árnason
Andri Rúnar Sigurðsson
Anna Kristín Hálfdánardóttir
Jóna Kristbjörg Stefánsdóttir
Kristinn Benediktsson
Sigurður Árni Leifsson
Drífa B. Önnudóttir
Hólmgrímur Rósenbergsson
Sigurður G. Ragnarsson
Hanna Stefanía Björnsdóttir
Óttar Jónsson
Sigríður A. Hrólfsdóttir
Reynir Brynjólfsson

Framboðsfélag E-listans
Ingþór Guðmundsson
Bergur Álfþórsson
Áshildur Linnet
Birgir Örn Ólafsson
Inga Rut Hlöðversdóttir
Friðrik Valdimar Árnason
Guðrún Kristín Ragnarsdóttir
Baldvin Hróar Jónsson
Elísabet Á. Eyþórsdóttir
Ingvi Ágústsson
Tinna Huld Karlsdóttir
Sindri Jens Freysson
Brynhildur S. Hafsteinsdóttir
Þorvaldur Örn Árnason

L-listinn, listi fólksins
Jóngeir Hjörvar Hlinason
Rakel Rut Valdimarsdóttir
Eðvarð Atli Bjarnason
Páll Ingi Haraldsson
Kristinn Björgvinsson
Anna Karen Gísladóttir
Gunnar Hafsteinn Sverrisson
Eva Rós Valdimarsdóttir
Jakob Jörunds Jónsson
Ásdís Dröfn Valdimarsdóttir
Tómas Örn Pétursson
Elín Ösp Guðmundsdóttir
Ryszard Kopacki
Hanna Sigurjóna Helgadóttir

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga

Óskum sjómönnum
til hamingju með
sjómannadaginn
Sveitafélagið Vogar

Grindavíkurbær

Sandgerðishöfn

Sveitafélagið Garður

TRUFLUÐ TILBOÐ
8. tölublað 2. árgangur

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

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

Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Formbólstrun

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750 www.hsbolstrun.is
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Er þér alveg sama
hverjir stjórna?

0

V

ið eigum þess kost á laugardaginn að ganga
að kjörVW Polo
VW Passat comfortline
TOYOTA Auris ts live
TOYOTA Auris ts live
SKODA Rapid space
borðinu og kjósa
nýja 71.000 km,
Árgerðokkur
2015 ekinn
Árgerð 2014, ekinn 57.000 km,
Árgerð 2016, ekinn 23.000 km,
Árgerð 2016, ekinn 21.000 km,
Árgerð 2014, ekinn 23.000
fjögurra
ára.
sveiatrstjórn til næstu
bensín, 5 gírar.
dísel, sjálfskiptur, 7 gírar.
dísel, 6 gírar.
dísel, 6 gírar.
dísel, 5 gírar.
Á síðustu árum hefur borið á því að
færri og færri mæta til að kjósa. Þetta
er mjög slæm þróun.
Það skiptir nefnilega miklu máli
hverjir veljast til trúnaðarstarfa í
sveitarfélaginu. Nú hafa framboðslistar verið tilkynntir í öllum sveitarfélögum. Áherslurnar eru mjög mismunandi eftir framboðum. Það er okkar
hlutverk að kynna okkur stefnumálin og frambjóðendur. Við hljótum
við treystum
einnig að meta hvort
RENAULT
Megane sport tourer
RENAULT Megane sport tourer
RENAULT Megane sport tourer
RENAULT Clio expression sport tourer
RENAULT Captur dy
frambjóðendum á einum lista betur
Árgerð
2014,
ekinn
36.000
km,
Árgerð
2013,
ekinn
59.000
km,
Árgerð
2012,
ekinn
45.000
km,
Árgerð
2015,
ekinn
53.000
km,
Árgerð 2014, ekinn 31.000
heldur en á öðrum. Einnig þurfum við
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.
að meta hvort þau framboð hafa haft
meirihluta í sveitarfélaginu eigi það
skilið að fá traust okkar áfram eða að
við viljum gefa öðrum tækifæri til að
TOYOTA Land cruiser 150
VW Polo. Árgerð 2016, ekinn NISSAN Qashqai acenta
HYUNDAI I30 classic. Árgerð RENAULT Clio. Árgerð 2016,
series. Árgerð 2017, ekinn VW 84
Þ.KM,comfortline
bensín, 5 gírar.
4x4. Árgerð
ekinn 160
2015,
ekinnAuris
54 Þ.KM,
bensín, ekinnSKODA
70 Þ.KM,
bensín,
5
taka við forystunni.
VW Polo
Passat
TOYOTA
Auris2012,
ts live
TOYOTA
ts live
Rapid
spaceback
33 Þ.KM,
dísel,km,
sjálfskiptur 6 Árgerð
Tilboð
1.380.000.
Þ.KM,2016,
bensín,
sjálfskiptur.
6 gírar.
1.980.000.
gírar. Árgerð
Tilboð
1.690.000.
Árgerð 2015
ekinn 71.000
2014, ekinn
57.000 km,
Árgerð
ekinn 23.000
km,
Árgerð Tilboð
2016, ekinn
21.000 km,
2014,
ekinn 23.000 km,
Hvernig er stefnan í skattheimtTilboð
bensín, 5gírar.
gírar. Tilboð 7.750.000. dísel, sjálfskiptur, 7 gírar.
dísel,
6 gírar.1.980.000.
dísel, 6 gírar.
dísel, 5 gírar.
unni? Telur framboðslistinn að nota
eigi allar álögur eins og kostur er. Vill
Verð 1.680.000,Verð 3.890.000.
Verð 3.190.000,Verð 2.990.000,Verð 2.390.000,framboðið hafa hámarksútsvar eða
telur það að betra sé að slaka aðeins á
þannig að einstaklingurinn hafi meira
í sinni buddu.
PEUGEOT
NISSAN X-trail
NISSAN Qashqai se
NISSAN Qashqai se
NISSAN Micra visia
Telur framboðslistinn
eðlilegt208
að
eldri borgarar fái aukinn
afslátt
af fastÁrgerð
2014,
ekinn 11.000 km,
Árgerð 2015, ekinn 40.000 km,
Árgerð 2014, ekinn 108.000 km,
Árgerð 2013, ekinn 51.000 km,
Árgerð 2015, ekinn 19.000
HYUNDAI H-1 starex.
NISSAN Note acenta plus .
NISSAN Qashqai. Árgerð
SUBARU Forester. Árgerð
HYUNDAI I10. Árgerð 2011,
eignaskattinum sem nú
er lagður
bensín,
5 gírar.á.
dísel,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur
6
gírar.
dísel,
6
gírar.
bensín,
5 gírar.
Árgerð
2012,
ekinn
160
Árgerð
2015, ekinn
89 Þ.KM, RENAULT
2015, ekinn
36 Þ.KM,
ekinn
Þ.KM,sport tourer ekinnRENAULT
181 Þ.KM,Captur
bensín,dynamic
5
Leggur framboðslistinn áherslu á
RENAULT
Megane
sport
tourer
RENAULT
Megane
sport tourer
Megane
sportdísel,
tourer 2008,
RENAULT
Clio190
expression
Þ.KM, dísel, sjálfskiptur.
bensín, sjálfskiptur.
6 gírar. Tilboð 2.880.000.
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.
gírar. Tilboð 349.000.
Árgerð 2014, ekinn 36.000 km,
Árgerð 2013, ekinn 59.000 km,
Árgerð 2012, ekinn 45.000 km,
Árgerð 2015, ekinn 53.000 km,
Árgerð 2014, ekinn 31.000 km,
að stilla byggingarleyfisgjöldum í hóf
Tilboð 1.510.000.
Tilboð 1.390.000.
Tilboð 890.000.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur,
6
gírar.
dísel, sjálfskiptur, 6 gírar.
eða að hafa allt í hámarki?
Leggur framboðið áherslu á að
Verð 2.790.000,Verð 2.580.000,Verð 2.490.000,Verð 2.250.000,Verð 2.890.000,bæta kjör kennara í grunnskólum og
á leikskólum sveitarfélagsins.
Er nóg framboð af leikskólaplássum.
Leggur framboðið áherslu á umhverfismál.
NISSAN X-trail acenta plus
FORD Mondeo. Árgerð
NISSAN Pulsar. Árgerð 2015,
BMW X3. Árgerð 2006, ekinn RENAULT Megane. Árgerð
Hér eru aðeins örfá atriði nefnd
4wd. Árgerð 2016, ekinn 81
2014, ekinn 59 Þ.KM, bensín, ekinn 27 Þ.KM, bensín, sjálf185 Þ.KM, bensín, sjálfskipt2012, ekinn 78 Þ.KM, dísel,
sem kjósendur þurfaHYUNDAI
að kynnaSanta
sér fe crdi
PEUGEOT
208
NISSAN
X-trail
NISSAN
Qashqai
se
Qashqai
seI30 classic
Micra visia
classic
ii
HYUNDAI
iiNISSAN6 gírar.
HYUNDAI I30 classi
Þ.KM, dísel, 6AUDI
gírar. Sq5 tdi 6 gírar. Tilboð 2.690.000.HYUNDAI
skiptur.I30
Tilboð
1.990.000.
ur.NISSAN
Tilboð
1.490.000.
sjálfskiptur
Árgerð 2014,
ekinn3.290.000.
11.000 km,
Árgerð 2015, ekinn 40.000 km,
Árgerð 2014, ekinn 108.000 km,
Árgerð 2013, ekinn 51.000 km,
Árgerð
2015, ekinn 19.000 km,
áður en ákveðið er hvaða listi fái X
Tilboð
Tilboð
1.190.000.
Árgerð 2011, ekinn 140.000bensín,
km, 5 gírar.
Árgerð 2014, ekinn
17.000
km,
Árgerð
2015,
ekinn
40.000
km,
Árgerð
2015,
ekinn
83.000
km,
Árgerð 2014, ekinn 84.000
dísel, 6 gírar.
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
dísel, 6 gírar.
bensín, 5 gírar.
fyrir framan bókstafinn.
dísel,
sjálfskiptur
6
gírar.
dísel,
sjálfskiptur.
bensín,
6
gírar.
bensín,
6
gírar.
bensín, 6 gírar.
Þeir sem ekki mæta á kjörstað eru
Verð 1.990.000,Verð 4.680.000,Verð 2.790.000,Verð 2.790.000,Verð 1.690.000,að gefa hinum kost á að ráða fyrir
sig hverjir eigi að stjórna. Það hlýtur
að vera skynsamlegra að mæta sjálur
á kjörstað og hafa þannig áhrif á það
hverjir veljast til setu í sveitarstjórn.
Það skiptir máli hverjir stjórna í
NISSAN Micra. Árgerð 2015,
FORD Escape xlt choice
HONDA Civic type r. Árgerð
HYUNDAI Santa fe comfort.
RENAULT Megane. Árgerð
okkar sveitarfélagi. Notum atkvæðisekinn 56 Þ.KM, bensín, 5
4wd. Árgerð 2005, ekinn 187 2007, ekinn 120 Þ.KM, bensÁrgerð 2015, ekinn 93 Þ.KM,
2012, ekinn 116 Þ.KM, dísel,
réttinn.
HYUNDAI
Santa
fe crdi
AUDIÞ.KM,
Sq5 bensín,
tdi
HYUNDAI
classic
ii
HYUNDAI
I30 classic
HYUNDAI
I30 classic ii
gírar.
Tilboð
980.000.
sjálfskiptur.
ín, 6 gírar.I30
Tilboð
990.000.
dísel,
sjálfskiptur
6 gírar.ii
sjálfskiptur
6 gírar.

Verð 1.680.000,-

Verð 3.890.000.

Verð 3.190.000,-

Verð 2.990.000,-

Verð 2.390.000,

Verð 2.790.000,-

Verð 2.580.000,-

Verð 2.490.000,-

Verð 2.250.000,-

Verð 2.890.000,

Verð 1.990.000,-

Verð 4.680.000,-

Verð 2.790.000,-

Verð 2.790.000,-

Verð 1.690.000,

Verð 3.450.000,-

Verð 8.790.000,-

Verð 2.320.000,-

Verð 1.990.000,-

Verð 1.890.000,

TRUFLUÐ TILBOÐ
Trufluð
Tilboð

Árgerð 2011, ekinn 140.000 km,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Árgerð
2014, ekinn
17.000 km,
Tilboð
350.000.
dísel, sjálfskiptur.

Árgerð 2015, ekinn 40.000 km,
bensín, 6 gírar.

Verð
8.790.000,HYUNDAI I20 classicVerð 3.450.000,HYUNDAI I20
classic
Árgerð 2014, ekinn 51.000 km,
bensín, 5 gírar.

Árgerð 2013, ekinn 76.000 km,
dísel, 6 gírar.

Verð 2.320.000,HYUNDAI
Getz gls

Verð 1.590.000,-

Verð 1.590.000,-

Verð 650.000,-

Frábærar

pizzur

Árgerð 2007, ekinn 101.000 km,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

JEEP Grand cherokee laredo VOLVO Xc90. Árgerð 2006,
4x4. Árgerð 2007, ekinn 168
ekinn 227 Þ.KM, dísel,
Þ.KM,
sjálfskiptur
6 gírar.
HYUNDAI
I20bensín,
classicsjálfskiptur. HYUNDAI
I20 classic
Tilboð
Tilboð
1.990.000.
Árgerð 2014,
ekinn1.490.000.
51.000 km,
Árgerð
2013, ekinn
76.000 km,
bensín, 5 gírar.
dísel, 6 gírar.

HYUNDAI Ix35. Árgerð
2014, ekinn 131 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur
6 gírar.
HYUNDAI
Getz
gls
Tilboð
2.590.000.
Árgerð
2007,
ekinn 101.000 km,
bensín, sjálfskiptur 4 gírar.

Verð 1.590.000,-

Verð 650.000,-

FORD Focus

Árgerð 2014, ekinn 47.000 km,
bensín, 6 gírar.

Verð 1.590.000,-

FORD B-max titanium

Árgerð 2014, ekinn 39.000 km,

DACIA Logan

Árgerð 2016, ekinn 11.000 km,

SUBARU Forester. Árgerð
bensín, sjálfskiptur 6SUBARU
gírar. Outback lux. Ár- dísel, 5HYUNDAI
gírar. Santa fe. Árgerð
2016, ekinn 90 Þ.KM,
gerð 2015, ekinn 119 Þ.KM,
2015, ekinn 170 Þ.KM, dísel,
dísel, sjálfskiptur.
dísel,
sjálfskiptur.
sjálfskiptur
FORD Focus
FORD
B-max
titanium
DACIA
Logan6 gírar.
Tilboð
Tilboð
3.590.000.
Tilboð
3.790.000.
Árgerð 2014,
ekinn3.290.000.
47.000 km,
Árgerð
2014, ekinn
39.000 km,
Árgerð
2016,
ekinn 11.000 km,
bensín, 6 gírar.
bensín, sjálfskiptur 6 gírar.
dísel, 5 gírar.

Verð 2.390.000,-

Verð 2.590.000,-

Verð 2.480.000,-

Árgerð 4.380.000.
2015, ekinn 83.000 km,
Tilboð
bensín, 6 gírar.

Árgerð
2014, ekinn 84.000 km,
Tilboð
1.390.000.
bensín, 6 gírar.

VerðHONDA
1.990.000,Civic 5dr

Verð 1.890.000,FORD Mondeo tren

Árgerð 2016, ekinn 40.000 km,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

Árgerð 2011, ekinn 49.000
dísel, 6 gírar.

Verð 2.970.000,-

Verð 2.190.000,

MITSUBISHI Outlander. Árgerð 2015, ekinn 106 Þ.KM,
dísel,
sjálfskiptur
6 gírar.
HONDA
Civic 5dr
Tilboð
Árgerð 2.590.000.
2016, ekinn 40.000 km,
bensín, sjálfskiptur 5 gírar.

RENAULT Kadjar. Árgerð
2016, ekinn 65 Þ.KM, dísel, 6
gírar. FORD
TilboðMondeo
2.690.000.
trend
Árgerð 2011, ekinn 49.000 km,
dísel, 6 gírar.

Verð 2.970.000,-

Verð 2.190.000,-

DACIA Duster 4x4

Árgerð 2013, ekinn 123.000 km,

BMW X1 xdrive18d. Árgerð
dísel, 6 gírar.
2017, ekinn 30 Þ.KM, dísel,
sjálfskiptur
8 gírar.
DACIA Duster
4x4
Tilboð
Árgerð 4.580.000.
2013, ekinn 123.000 km,
dísel, 6 gírar.

CHEVROLET Captiva

Árgerð 2013, ekinn 105.00

TOYOTA Land cruiser 150
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.
gx. Árgerð 2016, ekinn 93
Þ.KM,CHEVROLET
dísel, sjálfskiptur
6
Captiva
gírar. Árgerð
Tilboð
5.980.000.
2013,
ekinn 105.000 km,
dísel, sjálfskiptur 6 gírar.

Verð 1.990.000,-

Verð 3.990.000,

Bolafótur 1 -Verð
2602.590.000,Reykjanesbær - GE bílar
- Sími 420 0400 - gebilar@gebilar.is
Verð 2.390.000,Verðehf
2.480.000,Verð 1.990.000,- - www.gebilar.is
Verð 3.990.000,Bolafótur 1 - 260 Reykjanesbær - GE bílar ehf - Sími 420 0400 - gebilar@gebilar.is - www.gebilar.is

