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Suðurnesjablaðið óskar lesendum sínum gleðilegra jólahátíðarn og farsæls nýs árs með bestu þökkum fyrir árið sem er senn á enda.

Gleðilega 
jólahátíð

 

√  Bókhald og fjármál

√  Húsfélagafundir

√  MÍNAR SÍÐUR

√  Þjónustusaga húss

√  Önnur þjónusta

 

www.eignaumsjon.is

Húsfélagaþjónusta
Leiðandi í hagkvæmni og 
rekstri húsfélaga

www.eignaumsjon.iswww.eignaumsjon.is

Bestu
Uppáhalds

Merkileg
  heppni!

Verð:
18.900 Kr.

Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

Leðurverkstæðið reykjavík býður upp á handunnin og 
kLæðskeraskorin karLmannsbeLti úr hágæða Leðri. 

Þá bjóðum við upp á mikið úrvaL af axLaböndum. 

síðumúLa 33  /  108 reykjavík  /  sími: 551 6659  /  www.Lvr.is

Leðurverkstæðið reykjavík á sér 
Langa sögu en upphaf Þess má rekja 
aLLt aftur tiL áranna fyrir seinna 
stríð. árið 1937 hóf Það starfsemi 

sína að víðimeL í reykjavík en í dag er 
Það tiL húsa með versLun og 

verkstæði að síðumúLa 33. 

Sendum um allt land

AXLARBÖND FRÁ 
4.900 KR. 

BELTI  FRÁ  
5.900 KR. 
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Gleymum ekki boðskap 
jólanna

Nú styttist óðum í jólahátíðina. Aðeins 
fáeinir dagar og tilhlökkunin og 
spenningur víða orðinn mikill. Mörgum 

finnst allt of fljótt byrjað að auglýsa fyrir jólin. 
Nokkur fyrirtæki og verslanir byrja í september 
og október með alls konar auglýsingar,skreytingar 
og tilboð.
Svo fáuum við svartan föstudag og sérstakan 
afsláttardag ef verslið er á netinu. Já reynt er að fá okkur til að kaupa 
sem mest.
Svo eru allar verslanir fullar af alls konar tilboðum.

Þótt efnishyggjan sé mikil má margt gott finna út úr þessu öllu. Í 
svartasta skammdeginu er gaman að sjá allr lýsingar hjá einstaklingum 
og fyrirtækjum. Og auðvitað er það af hinu góða að við hugsum til 
okkar nánustu og veljum jólagjafir.
En mitt í öllu þessu er mikil hætta á að við gleymum hvers vegna við 
erum að halda jólin hátíðleg. Við megum ekki gleyma boðskap jólanna. 
Við megum ekki gleyma að við erum að fagna komu frelsarans í þennan 
heim. 

Það getur ekki verið af hinu góða að útiloka það að minnast á Jesú og 
kristna trú í aðdragana jóla á leikskólum og í grunnskólum.
Það getur ekki verið að nokkurt barn eða unglingur hafi slæmt að því að 
heyra  kærleiksboðskap kristinnar trúar.

Jólasveinar og allt sem í kringum þá er virkilega skemmtilegt en það má 
samt ekki verða til þess að við gleymum jólaboðskapnum.

Suðurnesjablaðið óskar öllum gleðilegrar jólahátíðar.

LEIÐARI
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Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason. 

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, sími: 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  
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Suðurnesjablaðinu er dreift í 10.000 eintökum  
ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi.

Bæjarstjórn Suðurnesjabæjar 
samþykkti á síðasta fundi 
sínum. „Þjónustugjaldskrá fyrir 

árið 2020 hefur verið uppreiknuð um 
2,5% frá gjaldskrá 2019. Bæjarstjórn 
hefur samþykkt að álagningarhlutfall 
útsvars verði óbreytt, eða 14,52%. 
Álagningarhlutfall fasteignaskatts á 
íbúðarhúsnæði er lækkað úr 0,33% 
árið 2019 í 0,295% árið 2020. Þannig 
er mætt hækkun sem orðið hefur 
á fasteignamati íbúðarhúsnæðis í 
Suðurnesjabæ. 

Álagningarhlutfall vegna opinberra 
bygginga verði 1,32% og vegna 
atvinnuhúsnæðis 1,65%“.

Álagningarhlutfall 
lækkar í 
Suðurnesjabæ Bæjarstjórn Sveitarfélagsins 

Voga hefur samþykkt að 
lækka álagningarprósentu á 

fasteignagjöldum.
Fasteignaskattur lækkar úr 0,33% 

í 0,32%

Lækkar í Vogum
Fráveitugjald lækkar úr 0,15% í 

0,13%

Nemendur í grunnskólum 
Reykjanesbæjar voru 2.072 
árið 2014 og eru nú 2.446. 

Til að setja þessar tölur í samhengi 
má geta þess að í Myllubakkaskóla eru 
nú 369 nemendur og í Holtaskóla eru 
nemendur 396.

Það er því hægt að segja að fjölgun 
síðustu ára nemi nemendafjölda í 
heilum grunnskóla.

Hver nemandi í grunnskólum 
Reykjanesbæjar kostar samkvæmt 
upplýsingum frá fræðsluskrifstofu 
1.518 þúsund krónur og því er 
viðbótarkostnaður vegna þessarar 
miklu fjölgunar nemenda orðinn 
tæpar 600 milljónir. Börnum í 
grunnskólum sem hafa annað 
tungumál en íslensku sem móðurmál 
hefur einnig fjölgað verulega og eru 
nú 25,3% af heildarfjölda nemenda. 

Hver nemandi kostar 
1.518 þúsund krónur

Fjöldi barna sem fá sérstaka kennslu 
í íslensku sem öðru tungumáli hefur 
fjölgað verulega frá árinu 2014 eða 
um 55%.

Þrátt fyrir að börnum í leikskólum 
Reykjanesbæjar hafi ekki fjölgað 
mikið hefur börnum sem hafa 
annað tungumál en íslensku fjölgað 
verulega og eru nú orðin 27,2% allra 
leikskólabarna eða 255 talsins.

Þessar miklu samfélagsbreytingar 
kalla eðlilega á fjölgun starfsfólks 
og hefur starfsfólki í grunnskólum 
fjölgað úr 340 árið 2014 í 464 eða 
um 37%. Starfsfólki á leikskólum 
hefur hins vegar fjölgað um tæplega 
9% þrátt að börnum hafi aðeins 
fjölgað lítillega. Gera má ráð fyrir að 
samfélagsbreytingin sé að hafa þessi 
áhrif.(Lagt fram á fundi bæjarstjórnar 
3.des.2019)

Reykjanesbær er með virkt 
jafnlaunakerfi og stefnir á 
að fá það vottað hjá óháðum 

vottunaraðila á þessu ári. Eitt af 
verkfærum þess er launagreining 
þar sem laun eru skoðuð út frá 
eðli starfsins, verkefnum, ábyrgð, 
menntun, reynslu og hæfni. Alls 
eru starfaflokkarnir 21 hjá okkur og 
starfsheitin 225.

Reykjanesbær fékk Capacent tl að 
gera óháða greiningu á launum hjá 

Enginn kynbundinn launamunur hjá 
Reykjanesbæ

Reykjanesbæ eftir viðurkenndum 
aðferðum og niðurstaðan frá þeim 
er afdráttarlaus: „Ekki mælist 
skýrður launamunur kynjanna hjá 
Reykjanesbæ“.

Niðurstaðan er staðfesting á 
vönduðum ferlum við launaákvarðanir 
hjá Reykjanesbæ og við fögnum því.
(Heimasíða Rnb.)

Á fundi bæjarráðs Reykjanes
bæjar kynnti bæjarstjóri  
málið. Samþykkt með 3 

atkvæðum meirihluta Samfylkingar, 
Framsóknarflokks og Beinnar 
leiðar að veita heimild til að greiða 
kostnað vegna starfsmannafundar 

Starfsmannafundur í 
Stapa

sem haldinn verður á nýju ári. Tekið 
af bókhaldslykli 21011. Fulltrúar 
Sjálfstæðisflokks og Frjáls afls greiddu 
atkvæði á móti og Miðflokkurinn lýsti 
því yfir að hann væri mótfallinn að 
veita heimild.

VILTU AUGLÝSA Í 
SUÐURNESJABLAÐINU?

AUGLÝSINGASÍMINN ER 

578-1190

Led húsnúmer
Falleg húsnúmer í öllum stærðum og gerðum 

· Sérsmíðum númer á öll hús og fjölbýli 

Best er að panta í gegnum facebooksíðuna okkar: ledhúsnúmer 

Einnig hægt að hringa í sími 775 6080

· Ledlýsing sem endist og eyðir litlu rafmagni
· Hægt að fá í lituðu áli eða ryðfríu stáli

· Verið velkomin á facebooksíðu okkar: Led húsnúmer



lindex.is

Kjóll
25999
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LÆKJARVÖLLUM 3-5 · 601 AKUREYRI 

Starfsfólk Kraftbíla óskar

viðskiptavinum sínum og

landsmönnum öllum

gleðilegrar hátíðar

með þökk fyrir viðskiptin á

árinu sem er að líða.

KRAFTBILAR.IS  ·  SÍMI 464 0000

SS BYGGIR kynnir 23ja íbúða fjölbýlishús við
Brekatún 2, rétt við golfvöll Akureyringa

Íbúðirnar eru 3ja-5 herbergja

Öllum íbúðum fylgir stæði í bílageymslu 
á fyrstu hæð

Svalalokunarkerfi er á svölum við allar íbúðir

Á fyrstu hæð hússins er hægt er að kaupa stæði 
í sérgeymslu fyrir golfbíla 

Afhending íbúða: vor 2014

Þegar eru 12 íbúðir fráteknar

Glæsilegt útsýni yfir golfvöllinn, upp í Hlíðarfjall og yfir Eyjafjörð

Nánari upplýsingar eru veittar á fasteignasölum á Akureyri, á heimasíðunni: www.ssbyggir.is og á skrifstofu SS Byggir.

SS Byggir ehf – Njarðarnesi 14 – 603 Akureyri – Sími: 460-6100 – Netfang: ss@ssbyggir.is – Heimsíða: www.ssbyggir.is

um 
og áhöldum til ræstinga 

fyrir fyrirtæki, stofnanir og 
heimili í verslun okkar

Með allt á hreinu í 15 ár

Gerum föst verðtilboð í öll verk, stór eða smá, þér að kostnaðarlausu.
Markmið okkar er að veita viðskiptavinum okkar ávallt:
Hámarksgæði og árangur, persónulega og góða þjónustu.

•  Hjá Þrif- og ræstivörum star
    af öllum stærðum og gerðum.
•  Í dag þjónustum við um 70 fyrirtæki og stofnanir í daglegri ræstingu.
•  Auk þess rekum við öfluga hreingerninga- og sérverkefnadeild.

•  Gluggaþvottur
•  Aðalhreingerningar
•  Viðhald gólfefna
•  Bónleysing og bónun gólfefna
•  Salernis- og kísilhreinsun

•  T
•  Þrif eftir iðnaðarmenn
•  Bruna- og vatnstjónaþrif
•  Veggja-, lofta-, ljósa- 
    og gluggaþrif

Öll þrif fyrir fyrirtæki, 
stofnanir og heimili

�

Dagleg eða regluleg þrif:

Gleðileg jól og farsælt komandi ár
– þökkum viðskiptin á árinu

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b
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10x2 cm
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8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Sandgerðishöfn

Verkalíðsfélagið Hlíf

Suðurnesjabær Grindavíkurhöfn
Samband sveitarfélaga 

á Suðurnesjum

SkilafreStur 
framboðSliSta
vegna sveitarstjórnarkosninga í
Sveitarfélaginu Vogum 26. maí 2018

Vakin er athygli á að framboðsfrestur rennur út kl. 12 á  
hádegi þann 5. maí. Tekið er á móti framboðslistum í  
Álfagerði á milli kl. 10-12 þennan sama dag.

Leiðbeiningar fyrir þá sem hyggjast bjóða fram lista:
n Framboðslisti skal tilgreina skýrlega fullt nafn  

frambjóðenda, kennitölu þeirra, stöðu og heimili,  
til þess að enginn vafi geti leikið á því hverjir eru í kjöri.

n Gæta skal að reglum um hámarks- og lágmarksfjölda á lista.
n Listi með nægilegum fjölda meðmælenda þarf að fylgja. 

Tilgreina skal nafn meðmælanda, kennitölu hans og heimili.
n Tilnefna þarf tvo umboðsmenn.
n Tilgreina ber nafn framboðs.
n Heimilt er að skila inn með listanum beiðni um tiltekinn 

listabókstaf.

Frekari upplýsingar má finna á vef stjórnarráðs Íslands.

Kjörstjórn Sveitarfélagsins Voga



Á Íslandi fer aðeins um 37% raftækja og 33% rafhlaðna til endurvinnslu. Úrvinnslusjóður og Umhverfis- 
stofnun hafa því sett á fót tilraunaverkefni til að auka skil á raftækjum, rafhlöðum og ljósaperum til endur- 

vinnslu með því að færa söfnunina nær íbúum. Þessar vörur innihalda oft verðmæta málma og sjaldgæf efni sem 
mikilvægt er að endurvinna og draga þannig úr ofnýtingu á auðlindum jarðar. Þegar vörurnar eru orðnar að 

úrgangi geta þær verið hættulegar umhverfinu og heilsu manna og dýra vegna spilliefna sem þær innihalda. 

Gefum raftækjum, rafhlöðum og ljósaperum framhaldslíf með endurvinnslu

Framhaldslíf með
endurvinnslu
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Alzeimer samtökin á Suðurnesjum buðu til tónleikaveislu á Nesvöllum í lok nóvember.Sigurður 
Guðmundsson mætti með gítarinn og flutti nokkur skemmtileg lög við góðar undirtektir gesta.

Jólastuð á Nesvöllum

Rafiðnaðarsamband Íslands sendir 
jóla- og baráttukveðjur til allra 

landsmanna á nýju ári.
 

Kveikjum á perunni og krefjumst 
hærri launa, styttri vinnutíma 

og húsnæðis fyrir alla!

Rafiðnaðarsamband 
Íslands í 50 ár

KVEIKJUM 
Á PERUNNI

Rafiðnaðarsamband Íslands 
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:



GÓÐGÆTI FRÁ GÓU

Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

NÝTT
HRAUN
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Dreift í 10.000 eintökum ókeypis í allar íbúðir á Reykjanesi

Fyrir nokkrum dögum 
skrapp ég til London í miðri 
kosningabaráttunni. Það var 

komið kvöld þegar vél Icelandair lenti 
eftir þægilegt flug. Ég var hálf kvíðinn 
miðað við fréttir af rafmagnsmálum 
þeirra Breta. Bjóst við að það væri fá 
ljós að sjá. Reyndin var allt önnur,fullt 
af ljósum um alla borg og meira 
að segja hellingur af glæsilegum 
jólaskreytingum.

Hvers vegna er maðurinn að 
skrifa þetta hlýtur þú lesandi góður 
að hugsa. Jú, skýringin er að fyrir 
nokkrum vikum hélt Miðflokkurinn 
uppi málþófi á Alþingi okkar 
Íslendinga til að vara við samþykki 
þriðja orkupakkans. Miðflokksmenn 
sögðu að yrði hann samþykkurt 
kæmu Bretar með risastóran rafstreng 
og hirtu allt rafmagnið frá okkur. 
Margt fólk virðist trúa þessu rugli 
Miðflokksmanna. Ekki gat ég séð að 
nokkurs staðar væri minnst á þetta 
mál í kosningabaráttunni í Bretlandi, 
enda var það ekki að sjá í London að 
þar væri mikill rafmagnsskortur.

Ég bjóst einnig við að sjá fáa á 
ferli í London. Miðflokksmenn og 
sumir Framsóknarmenn segja að allt 
ferska kjötið í Bretlandi sé sýkt af alls 
konar bakteríum. Ekki virtist þetta 
há Bretum mikið því margt var um 
manninn á öllum stöðum.

Margir trúa samt þessu rugli 
Miðflokksins um að við myndum öll 
leggjast í rúmið flyttum við inn kjöt 
frá útlandinu.

Það eru ljós í 
London

NETTÓ Á NETINU
- ÓDÝRT OG ÞÆGILEGT -

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir


