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Fjölbreyttir menningarviðburðir í Sveitarfélaginu Árborg allan mánuðinn. 

 16. okt. - „Selfossbíó“ – Hótel Selfoss kl. 20:00
 18. okt. - „Rauða Húsið á Eyrarbakka“ – Rauða Húsið kl. 20:00
 26. okt. - „Saga Umf. Stokkseyrar“ íþróttahús Stokkseyrar kl. 15:00
 30. okt. - „Tónleikar ungmennahúss“ Pakkhúsið kl. 20:00
 31. okt. - „Bifreiðastöð Selfoss – Fossnesti og Inghóll“ Hvíta Húsið kl. 20:00

Menningarmánuðurinn október 2014
Nánar um dagskránna 

á www.arborg.is
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19. tölublað 3. árgangur S U Ð U R L A N D

6 Haustlaukar  
- niður nú 12 Letidagur 14 Fáum okkur 

far saman

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Það er of seint. 
Fólkið verður farið.
„Það er ekki ásættanlegt að heilu 

sveitirnar fái þau skilaboð að 
internetið komi um leið og þriggja 

fasa rafmagnið eða árið 2030. Það verður 
einfaldlega of seint. Fólkið verður farið,“ 
segir  Páll Jóhann Pálsson, einn af þing-
mönnum Suðurkjördæmis. Í blaðinu í 
dag tjá þingmenn sig um stöðu mála. 
Á þingi og meðal þjóðarinnar. Einkum 
er varðar kjördæmið. „Ég velti því fyrir 
mér hvort ég sem þingmaður nái árangri 
í starfi og hver er þá mælikvarðinn,“ 
spyr Ásmundur Friðriksson sig. Oddný 
Harðardóttir: „Sveitarfélögin í Suður-
kjördæmi hafa raðað menntun fremst 
og samstaða þeirra hafði úrslitaáhrif á 
fyrirætlun ríkisstjórnar Framsóknar og 
Sjálfstæðismanna um að slá af áætlanir 
fyrri stjórnvalda.“ „Þau mál er tengjast 
grunnþjónustunni eru mikilvægust fyrir 
okkur í Suðurkjördæmi,“ segir Vilhjálm-
ur Árnason. Silja Dögg Gunnarsdóttir: 
„Ég er því miður ekkert allt of bjartsýn 
að fjárframlög fáist í nýjan Herjólf en 

við þingmenn verðum að halda áfram 
að vinna í átt að því markmiði.“ Og 
Páll Valur Björnsson: „ Blásið verði til 
stóraukins samráðs.“

Fleiri þingmenn munu svara í næsta 
blaði. Sjá nánar á síðum 8-10.

ÞHH
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Samið um kaup og kjör  
– beggja megin borðs
Í síðasta tölublaði Selfossblaðsins 

birtist grein skrifuð af Ástu Stef-
ánsdóttur framkvæmdastjóra 

Svf. Árborgar, þar sem hún gerir 
athugasemdir við umfjöllun rit-
stjóra blaðsins, og bendir einnig á 
að bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar 
hafi misskilið hlutverk sitt þegar 
umfjöllun um ráðningarsamning 
hennar var til umfjöllunar og af-
greiðslu. Í þessari framsetningu Ástu 
er kostulegur útúrsnúningur þar sem 
vanhæfi hennar til að taka ákvarðan-
ir um eigin kaup og kjör blasa við. 

Í grein hennar kemur jafnframt 
fram að í sveitarstjórnarlögum og 
samþykktum sveitarfélagsins, sé 
ákvæði sem segir að bæjarfulltrú-
ar séu ekki vanhæfir þegar verið er 
að velja fulltrúa til trúnaðarstarfa 
á vegum sveitarstjórnar eða ákveða 
þóknun fyrir slík störf. Allt er þetta 
rétt hjá framkvæmdastjóranum, en 
hér er hinsvegar átt við kjörna full-
trúa en ekki starfsmenn sveitarfélaga. 

Það er gert ráð fyrir því í sveitar-
stjórnarlögum að kjörnir fulltrúar 
ákveði sjálfir sína eigin þóknun, um 
það hafa hins vegar verið skiptar 
skoðanir hvort það teljist eðlilegt. 
Þegar ráðningarsamningur fram-
kvæmdastjórans var til afgreiðslu 
var hinsvegar verið að ráða starfs-
mann í vinnu hjá sveitarfélaginu. Á 
þessu tvennu er að mínu mati stigs-
munur og það á ekki einu sinni að 
þurfa reglur til að segja til um jafn 
augljósan hlut og þann, að maður 
situr ekki beggja megin borðs þegar 
kemur að því að fjalla um eigin ráðn-
ingarsamning. 

Á 3. fundi bæjarráðs þann 17. 
júlí síðastliðinn óskaði undirrit-
aður munnlega eftir því að fram-

kvæmdastjórinn viki af fundinum 
meðan umfjöllun og afgreiðsla ráðn-
ingarsamnings framkvæmdastjórans 
færi fram. Við því var ekki orðið 
frekar en á fundi kjaranefndar sem 
haldin var stuttu áður, og þótti mér 
það miður. Það voru aðallega tvær 
ástæður fyrir þessari beiðni undir-
ritaðs. Í fyrsta lagi er ákvæði í sam-
þykktum Svf Árborgar sem hljóðar 
með eftirfarandi hætti í 17. grein. 
„Bæjarfulltrúa , nefndarfulltrúa eða 
starfsmanni sveitarfélagsins ber að 
víkja sæti við meðferð og afgreiðslu 
máls þegar það varðar hann eða nána 
venslamenn hans svo sérstaklega að 
viljaafstaða hans mótist að einhverju 
leiti þar af. Þessi regla tekur einnig 
til samninga fyrir hönd sveitarfé-
lagsins“. Í öðru lagi verð ég að játa 
að mér finnst óþægilegt að fjalla um 
launakjör einstakra starfsmanna með 
þá sjálfa viðstadda með málfrelsi og 
tillögurétt. 

Hvenær er um augljóst  
vanhæfi að ræða? 
Undirritaður er að byrja sitt 4. 
kjörtímabil sem kjörinn fulltrúi í 
sveitarstjórn. Margsinnis á þessu 
tímabili hafa launa- og ráðningar-
kjör starfsmanna verið til umræðu, 
en ég minnist þess ekki að í neinu 
tilfelli hafi viðkomandi starfsmað-
ur verið viðstaddur slíka fundi. Það 
var aldrei ætlun eða áhugi bæjar-
fulltrúa Samfylkingarinnar að fjalla 
um launakjör Ástu Stefánsdóttur 
framkvæmdastjóra sveitarfélagsins 
í fjölmiðlum, þó svo að laun fram-
kvæmdastjórans jafngildi að minnsta 
kosti sexföldum launum þeirra sem 
lægstu launin hafa hjá sveitarfé-
laginu. En þegar framkvæmdastjór-

inn vænir kjörna fulltrúa opinber-
lega um að hafa misskilið almennar 
stjórnsýsluaðferðir er ekki hægt að 
sitja þegjandi hjá. 

Þegar málið var til umfjöllunar í 
sumar leitaði undirritaður álits hjá 
lögmönnum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga, varðandi hæfi fram-
kvæmdastjórans til þess að sitja þá 
fundi er um ræðir. Þeir treystu sér 
ekki til þess að gefa afdráttarlaust 
svar við þeirri beiðni. Þrátt fyrir 
það er framkvæmdastjórinn ekki í 
vafa um samkvæmt því sem kemur 
fram í áðurnefndri grein, að í þessu 
máli hafi vanhæfisreglur ekki verið 
brotnar. 

Ekki verður annað skilið af grein 
framkvæmdastjórans en að áhugi sé 
fyrir því að viðhalda málinu í op-
inberri umræðu. Því á undirritað-
ur engan annan kost en að leita til 
lögmanna Innanríksráðuneytissins 
um hvort þesssar stjórnsýsluaðferðir 
teljist eðlilegar. Þegar það álit liggur 
fyrir mun undirritaður kynna þær á 
opinberum vettvangi. Verst er þó að 
það þurfi að standa í opinberu þvargi 
við framkvæmdastjóra Svf Árborgar 
um hvort það sé eðlilegt að hún sjái 
sjálf um sín eigin kjör, beggja megin 
borðs sem bæjarfulltrúi og ráðinn 
starfsmaður sveitarfélagsins. 

Eggert Valur Guðmundsson, odd-
viti Samfylkingarinnar í Árborg. 

fæst hjá Østerby Hár
Austurvegi 33-35, Selfossi, tlf: 4821455

Betri rakstur

Á undanförnum árum hafa meðferðarúrræði fyrir börn og 
unglinga sem hafa farið af leið breyst í grundvallaratriðum. 
Því virðist það skjóta skökku við að það skuli nú eiga að 

endurreisa meðferðarheimilið Háholt í Skagafirði. Þrátt fyrir það 
að  aðferðarfræði endurhæfingar hafi breyst mjög hin síðari ár og 
meðferðarúrræði fjarri átthögum séu ekki inni í myndinni á sama 
hátt og áður. Í dag er fyrsta regla í meðferð að börn og unglingar 
sem lenda á glapstigum séu í nálægð við heimili sín í meðferðinni. 
Þau séu ekki rekin norður í land eða á annan stað fjarri fjölskyldu 
og ástvinum. Er ekki hægt að ræða þessi mál frekar? Við þurfum 
á faglegri umfjöllun að halda. Og ná sátt. Þetta er afleitt eins og 
staðan er núna. Ráðuneyti á öndverðum meiði og Barnaverndarstofa 
telur óskynsamlegt að endurreisa Háholtið. Ráðherra félagsmála 
segir ríkisvaldið vera að bregðast við ákúrum um að ungir fangar 
séu með eldri í fangelsum landsins. Háholt verði að einhverju leyti 
unglingafangelsi. Það þarf auðvitað að breyta til. Leiða ekki saman 
bráðungt fólk og eldri menn og konur sem mörg hver eiga langa 
afbrotasögu að baki. En að draga börnin (þau eru mjög ung) og 
reyna að enduraðlaga þau á frísvæði er ekki lausnarmeðferð.

Á Barnaverndarstofu hefur blaðinu verið snúið við fyrir löngu. Í stað 
þess að „vista“ börn og ungmenni fjarri sínu fólki. Meðferðarheim-
ilin voru einhvers konar viðgerðarstofur. Þaðan áttu þeir sem eru 
vistaðir að koma sem betri menn og konur. Og helst endurnýjuð. 
Hin nýja aðferð Barnaverndarstofu er með allt öðrum formerkjum. 
MST heitir hún.  Fjölkerfameðferð hefur hún verið kölluð á Íslandi. 
Stuðst hefur verið við þessa aðferð í barnaverndinni undanfari miss-
eri eða frá árinu 2008. MST er meðferðarúrræði fyrir fjölskyldur 
barna á aldrinum 12-18 ára. Barna sem glíma við alvarlegan hegð-
unarvanda. Vanda sem komið hefur fram á ýmsum sviðum. Þar á 
meðal í afbrotum og annarri refsiverðri hegðun. Skrópum í skóla 
eða verulegum skólaerfiðleikum. Í líkamlegu ofbeldi gegn öðrum á 
heimili, nærumhverfi eða í skóla. Eða í hótunum um að skaða aðra. 
Og í vímuefnanotkun eða misnotkun áfengis. Hegðunarvandinn 
þarf að koma fram á flestum eða öllum þessum sviðum, segir á 
heimasíðu Barnaverndarstofu.

Það er í  þennan farveg fjölkerfameðferðarinnar sem fagleg vinna 
með börn og unglinga hefur færst. Það þarf að yfirfæra reynslu 
og þekkingu um meðferðarúrræði fyrir illa stadda einstaklinga - 
áfram. Ekki síst til þeirra ráðamanna sem þurfa að taka yfirvegaðar 
ákvarðanir. Með hagsmuni barnanna og unglinganna að leiðarljósi.

Þorlákur Helgi Helgason

Afleit pattstaða

LEIÐARI

það var og...

Eggert Valur Guðmundsson.

Aukið hagræði 
og minni 
mengun

Auknar fjárfestingar sjáv-
arútvegsfyrirtækja eru 
til marks um vaxandi 

bjartsýni og að stjórnendur telji 
aðstæður góðar í atvinnulífinu. 
Á næstu tveimur árum er von 
á skipum fyrir um 28 milljarða 
króna. Með nýjum skipum fylgir 
aukið hagræði og minni meng-
un, meðal annars vegna minni 
olíunotkunar. Þetta kemur fram 
í könnun Capacents fyrir Samtök 
atvinnulífsins og Seðlabankann. 

ÞHH

Úr baksætinu ...
Elliði bæjarstjóri í Eyj-
um vandar ekki þing-
mönnum Sjálfstæðis-
flokksins kveðjurnar í 
opnu bréfi til þeirra. 
Tilefnið er forsíðu-
grein Morgunblaðsins 
um laka afkomu í sjávarútvegi. „Að 
mínu mati hefur það stjórnsýslustig 
sem þið starfið á - alþingi - farið 
offari gagnvart sjávarútvegi og sjáv-
arbyggðum og þar með gagnvart 
hinu stjórnvaldinu -sveitarstjórnum 
- sem þó er jafn sett skv. íslenskri 
stjórnskipan. Á yfirstandandi þingi 
þarf stjórnarmeirihlutinn að taka 
til endurskoðunar álagningu veiði-
gjalda, enda ljóst að þar hefur ver-
ið gengið fram af mikilli hörku og 
ósanngirni. Þær breytingar sem rík-
isstjórn Framsóknarflokks og Sjálf-
stæðisflokks gerði sumarið 2013 og 
fyrr á þessu ári, voru í besta falli í 
skötulíki ...“

Það heyrist upp á land þegar bæjar-

stjórinn sest við tölvuna. Og Flokk-
urinn hlustar. Ennþá er Elliði ekki í 
bílstjórasætinu en er ekki líklegt að 
hann fari að koma sér frammí? 

Framtíð 
ungmennafélag
anna rædd
Ungmennafélagsandinn svífur yfir 
vötnum í Flóanum. Mánudaginn 
verður sérstakt málþing í Félagsl-
undi kl. 20.30.  „Léttar veitingar 
í boði ungmennafélaganna og 
vonandi góðar umræður í sönn-
um ungmennafélagsanda,“ segir í 
tilkynningu. Hver er þá þessi ung-
mennafélagsandi? Það hefur ekki 
verið rætt mikið seinni ár. Í Vísi 
1951 er minningargrein um ungan 
mann: „Í Þórði bjó hinn sanni ung-
mennafélagsandi: félagslyndi, dreng-
skapur, hjálpsemi og háttprýði, svo 
að af bar, alger reglusemi og stund-
vísi.“ Er hægt að skrifa upp á þessar 
dygðir í dag?

Elliði Vignis-
son



Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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Fríblaðinu er dreiFt í 9.500 eintökum á öll heimili á suðurlandi. 

SELFOSS
19. TBL. 3. ÁRGANGUR 2014

Selfoss inn á hvert heimili!

„Það má ekki 
bjóða þér bók?“
Það styttist í að bækur verði 

boðnar til kaups eða útláns 
úr nýju bókabæjunum hér 

austan fjalls. Það er að segja úr áður 
óþekktum stöðum. Fjölmenni var 
á stofnfundi bókabæjanna sem var 
haldinn  í Fjölbrautaskóla Suðurlands 
27. september sl. Ávörp fluttu  Ólaf-
ur Ragnar Grímsson, forseti Íslands, 
Richard Booth, konunglegur stofn-
andi Hay-on-Wye-bókabæjar í Wales, 
Sigurður Ingi Jóhannsson ráðherra og 
Kristín Helga Gunnarsdóttir, formað-
ur Rithöfundasambands Íslands flutti 
kveðju sambandsins. Guðmundur 
Brynjólfsson rithöfundur  flutti snjalla 
ræðu og í lokin  Aldís Hafsteinsdótt-
ir bæjarstjóri í Hveragerði og sýndi 
skemmtileg dæmi um hvernig vekja 
má athygli á bókinni. Hljómlist barst 
á milli atriða og kaffihlé var gert. 

Bókabæirnir hafa verið samstarfs-
verk efni bókasafnanna í Árborg, Ölfusi 
og Hveragerði og Konubókastofunnar  

á Eyrarbakka, Sunnlenska bókakaffis-
ins á Selfossi og mennningarfulltrúa 
Suðurlands. Fulltrúar þessara aðila  
í undirbúningshópnum hafa verið 
Rannveig Anna Jónsdóttir frá Konu-
bókastofunni, Bjarni Harðarson, bók-
sali á Selfossi, Heiðrún Eyvindardótt-
ir, frá bókasafni Árborgar, Dorothee 
Lubecki, menningarfulltrúi Suður-
lands, Árný Leifsdóttir frá bókasafni 
Ölfuss og Hlín Arndal frá bókasafni 
Hveragerðis. Undirbúningshópur-
inn sótti bókabæi á Bretlandi heim 
síðastliðið sumar og sótti alþjóðlegt 
bókabæjaþing í Noregi.

Rannveig Anna Jónsdóttir, for-
stöðukona Konubókastofunnar 
kynnti bókabæjaverkefnið og kom 
með skemmtileg dæmi um útfærslur. 
Ferðamenn gætu vonandi farið „Bóka-
hringinn“ og myndi sú ferð keppa við 
„Gullna hringinn“. Slagorð okkar yrði 
kannski: „Það má ekki bjóða þér bók,“ 
á kaffihúsinu eða hvar sem ferðamað-
urinn ber að dyrum. Framundan er  
barnabókahátíð. 

Richard Booth lýsti því hvernig litli 
bærinn með 2000 íbúa í Wales hefði 
orðið að margbreytilegum bókabæ 
upp úr 1970. Þar væru nú 20 bóka-
búðir og 30 gististaðir! „Ég trúi því að 
það geti orðið til hundruðir, jafnvel 
þúsundir bókabæja um allan heim og 
bind vonir við að fjárfestingar í þeim 
geti orðið vinsælar og arðbærar.“ 

ÞHH

Anna Jónsdóttir í Konubókastofunni 
kynnti starfið framundan og mögu-
legar útfærslur á hugmyndinni um 
bókabæina. 

Fjölmenni var á stofnfundi bókabæjanna austanfjalls.

Áherslur Bláskóga- 
byggðar til þingmanna
Þriðjudaginn 30. september 

s.l. var haldinn fundur með 
þingmönnum Suðurkjör-

dæmis og fulltrúum sveitarstjórna 
í Uppsveitum að Borg í Grímsnesi. 
Fundurinn var mjög vel heppnaður 
og áttu góðar og gagnlegar umræð-
ur sér stað varðandi hagsmunamál 
sveitarfélaganna. Þingmannafundir 
sem þessir eru mjög nauðsynlegir 
því á þeim geta sveitarfélögin komið 
áherslum sínum milliliðalaust til 
allra þingmanna kjördæmisins. Eins 
geta þingmenn komið upplýsingum 
á framfæri til sveitarfélaganna um 
hin ýmsu mál er snerta samskipti 
ríkis og sveitarfélaga. Þau eru mörg 
málin sem þyrfti að ræða á svona 
fundum en það segir sig sjálft að 
ekki er hægt að nefna öll mál sem 
gaman væri að fara yfir með þing-
mönnum, í þessu þarf að forgangs-
raða sem og mörgu öðru. Á þessum 
fundi lagði Bláskógabyggð áherslu 
á nokkur mál sem ég ætla að fara 
yfir í þessari grein. 

Reykjavegur
Reykjavegur hefur verið á vegaá-
ætlun í nokkur skipti en hefur því 
miður lent út fyrir spássíuna oft-
ar en einu sinni þegar kemur að 
því að setja verkið í gang. Síðast á 
þeim fjárlögum sem nú hafa verið 
lögð fram, en þar er framkvæmda-
fé til vegarins kippt út. Þessu vill 
sveitarstjórn Bláskógabyggðar mót-
mæla harðlega og kallar jafnframt á 
sterka samstöðu meðal þingmanna 
Suðurkjördæmis til að tryggja fjár-
magn til þessarar nauðsynlegu sam-
göngubótar innan sveitarfélagsins. 
Staða málsins er orðin þannig vaxin 
gagnvart íbúum Bláskógabyggðar 
að óviðunandi er. Sveitarstjórn Blá-
skógabyggðar leggur þunga áherslu 
á að framkvæmdum við Reykjaveg 
verði tryggt brautargengi, enda 
er vegurinn samgönguæð milli 
þéttbýliskjarnanna Reykholts og 
Laugarvatns auk þess að vera mik-
ilvægur gagnvart þjónustu við íbúa 
s.s. við skólaakstur og fyrir ferða-
þjónustu á svæðinu. 

Vegurinn frá Brúarhlöðum 
norður að Biskupstungna-
braut
Á síðasta fundi með þingmönnum 
Suðurkjördæmis var kallað eftir 
samstöðu til þess að ljúka upp-
byggingu á Hrunamannavegi, þ.e. 

efsta hluta hans frá Brúarhlöðum 
að Biskupstungnabraut. Þessi vegur 
er mjög mikilvægur ferðamanna-
vegur, og vel merktur sem slíkur á 
vegakortum. Staðreyndin er samt 
sú að á undanförnum árum hefur 
það hreinlega orkað tvímælis að 
beina umferð inn á þennan veg, 
svo slæmt hefur ástandið verið á 
köflum. Nauðsynlegt er að samein-
ast um að ljúka því verki að byggja 
veginn upp, þar er einungis eftir 
kaflinn frá Brúarhlöðum að Bisk-
upstungnabraut. 

Einholtsvegur (Eystri-Tunga)
Nauðsynlegt er að leggja áherslu 
á úrbætur á veginum um Eystri-
Tungu en það er afar mikilvæg-
ur vegur innan sveitarfélagsins. 
Ástand þess vegar hefur verið mjög 
slæmt undanfarin ár. Svo slæmt að 
skólabifreiðar hafa skemmst af því 
að aka um hann. 

Kjalvegur
Í sumar var ráðist í nauðsynlegar 
framkvæmdir á Kjalvegi þar sem 
unnið hefur verið að styrkingu 
vegarins frá Hvítá að Árbúðum. 
Þessi fyrsti áfangi er mjög þörf 
framkvæmd sem við erum afar 
ánægð með. Svo þarf að halda áfram 
norður Kjalveg og leggja línurnar 
fyrir næstu áfanga í þessu verki. 
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 
treystir því að Vegagerðin og þing-
menn Suðurkjördæmis standi fast 
í báða fætur og tryggi fjármagn til 
að halda verkinu áfram þannig að 
hægt verði að taka næsta áfanga í 
þessari brýnu framkvæmd. . 

Sveitarstjórn Bláskógabyggðar 
kallar eftir baklandi hjá þingmönn-
um Suðurlands að sjá til þess að 
fjármagni verði ráðstafað í alla þessa 
vegi. 

Fjarskipti - ljósleiðari
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar legg-
ur þunga áherslu á mikilvægi upp-
byggingar á háhraða nettengingu í 
dreifbýli. Þessi mál hafa því miður 
ekki gengið sem skyldi þegar litið er 
til þess að ljósleiðaravæða dreifbýli 
s.s. Uppsveitir Árnessýslu. Þar hafa 
einstök sveitarfélög tekið verkið að 
sér, en þær aðstæður eru ekki til 
staðar hjá öllum sveitarfélögum. 
Þarna þarf að skoða málin ofan í 
kjölinn og finna leiðir til að jafna 
aðstöðumun og tryggja að allir 

íbúar sitji við sama borð í þessum 
málum. 

Hjúkrunarheimili
Mikil umræða hefur verið síðustu 
misserin í Uppsveitum Árnessýslu 
um þörf á uppbyggingu hjúkr-
unarheimilis þar. Sveitarstjórnum 
í Uppsveitum hafa borist margar 
áskoranir í þessum efnum, og vísað 
er til þeirra mannréttinda að geta 
búið á efri árum nærri heimahög-
um. 

Þetta eru raddir sem verður að 
hlusta á og bregðast við. Sveitar-
stjórn Bláskógabyggðar skorar á 
þingmenn Suðurkjördæmis að 
taka öllum hugmyndum um upp-
byggingu hjúkrunarheimilis fyrir 
byggðir Uppsveita Árnessýslu með 
opnum huga, og íhuga jafnræði 
þjóðfélagsþegna með tilliti til bú-
setu. 

Uppbygging á ferða- 
mannastöðum
Sveitarstjórn Bláskógabyggðar skor-
ar á þingmenn Suðurkjördæmis að 
tryggja áframhaldandi fjárveitingu 
til uppbyggingar ferðamannastaða. 
Uppbygging og skipulag ferða-
mannastaða er sterkasta verkfæri 
okkar í umhverfismálum. Fjölgun 
ferðamanna er áskorun og tæki-
færi sem auðvelt er að nýta sér til 
hagsbóta. Miklar gjaldeyristekjur 
skapast af komu ferðamanna og við 
eigum að vera stolt af því að taka á 
móti þeim, en ekki hafa áhyggjur. 
Fjármagn sem sett er í uppbyggingu 
ferðamannastaða mun margfalt 
skila sér til baka og jafnframt gera 
okkur stoltari sem gestgjafar til 
framtíðar litið. 

Helgi Kjartansson
oddviti Bláskógabyggðar

Forseti lýðveldisins flutti ávarp. Hér er hann í kaffiihléi á spjalli við Bjarna 
Harðarson o.fl.

Sveitarstjórinn býður í morgunkaffi
Ásgeir, sveitarstjóri og Ásta, kona 

hans bjóða gestum og gang-
andi í morgunkaffi. Þetta er liður 
í Regnboganum, menningarhátíð 
Mýrdælinga. Takið laugardaginn frá. 

Annars verður Regnboginn dreginn 
upp þegar á föstudag 10. október. 
Dagskráin er fjölbreytt og stendur 
fram á sunnudag. Sjá frekar á síð-
unni: vik.is. 



Glitter mottur
Verslunin Mottur.is er eini aðilinn á Íslandi sem eingöngu selur Glitter mottur.

Við bjóðum eingöngu hágæðamottur úr polyester, 
sem þýðir lengri endingu og auðveldari þrif á mottunum.

30% afsláttur 
af eldri gerðum

Mottur.is

3 stærðir
120x150, 140x200 og 170x240

Opnunartími 
13-18 alla virka daga

og 13-16 á laugardögum

Erum staðsett í 
Hokkí & Sport 

Faxafeni 8, 2 hæð 
sími 588 9930

Þú getur skoðaða fleiri 
myndir á facebook síðu 
okkar glitter mottur
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Haustlaukar – niður nú!
Fyrir löngu hafa þau fífill og sól-

ey misst stöðu sína sem fyrstu 
vorblómin í varpanum okkar. 

Með okkar hjálp hafa haustlaukar af 
ýmsu tagi orðið fyrstu vorboðarnir. 
Eiginlega er hugtakið haustlaukar 
ekki alls kostar nákvæmt. En það 
er tilkomið vegna þess að í görðum 
ræktum við tvo hópa af laukjurtum. 
Annars vegar lauka sem við þurfum 
að forrækta um nokkra hríð inn-
anhúss eða í gróðurhúsum og setj-
um þá út í garð þegar frostnáttum 
linnir einhvern tíma í byrjun júni. 
Þessa lauka köllum við vorlauka, 
þótt þeir blómgist ekki fyrr en á 
áliðnu sumri og fram undir haustið. 
Uppruni þessara laukjurta er í hlýju 
loftslagi, t.d. í Suður-Afríku, fjöllum 
við sunnanvert Miðjarðarhaf, Kali-
forníu eða öðrum slíkum stöðum 
þar sem koma svöl þurrkatímabil 
eftir að plönturnar hafa blómgast 
og borið fræ. En þarna frýs aldrei, 

svo að plönturnar þola ekkert frost. 
Hinsvegar tölum við um haust-

lauka þegar í hlut eiga laukjurtir 
sem settar eru niður í garðana á 
haustin til að þeir beri blóm um 
leið og klakabrynja vetrarins víkur 
með hækkandi sól. Upprunalega 
eru flestar laukjurtir af þessu tagi 
ættaðar úr háfjöllum á Norðurhveli 
þar sem ríkja harðir og kaldir vet-
ur, vætusöm en sólrík vor sem fylgt 
er eftir af heitu og þurru sumri. Þá 
draga laukjurtirnar sig í hlé, minnka 
yfirborð sitt með því að draga sig inn 
í skel sína og fella rætur og blöð. Í 
rauninni er hver laukur einskonar 
geimskip meðan þurrkarnir ganga 
yfir. Og inni í þessu geimskipi fer 
fram mikil starfsemi í að útbúa blöð 
og blómvísa fyrir vorkomu næsta árs. 
Veðurfarshringferð árstíðanna lýkur 
svo með svölu og blautu hausti. Þá 
rakna laukarnir úr dvalanum, senda 
út nýjar rætur og blómspírur upp í 

moldaryfirborðið þar sem þær eru í 
biðstöðu allan veturinn þar til hita-
summan og sólskinsstundirnar gefa 
þeim grænt ljós á að fara alla leið. 
Og það er ekkert að óttast þótt okk-
ur þyki stundum að laukjurtirnar 
séu ef til vill komnar of langt á leið 
þegar skellur hér á með hraglanda og 
hríðarveður á útmánuðum. Okkur 
þykir þetta kannski vera svolítið von-
laust og glannalegt. En plönturnar 
þekkja sinn rétta vitjunartíma og láta 
svona áhlaup ekkert á sig fá. 

Úrvalið af haustlaukategundum er 
töluvert. Og ekki eru þær allar eigin-
legar „laukar“. Krókusar og vorboði 
eru til dæmis hnúðjurtir. Þ. e. að í 
stað þess að mynda lauk hefur forði 
safnast upp í ákveðna rótarhluta sem 
haga sér eins og laukar. Til að gera 
ekki málið langt læt ég nægja að tæpa 
á nokkrum tegundum. Látum tíma-
röðina ráða, þ. e. hver er fyrstur á 
ferð og hver fer síðastur. 

Eldsnemma í mars og jafnvel seint 
í febrúar, ef tíð er góð, fer vetrargos-
inn af stað. Hvítar og lútandi lilju-
klukkur hans skera sig nú sjaldan 
mjög frá sköflunum, en grænir tofsar 
og þessi látlausu blóm vekja upp í 
okkur væntumþykjuna og vonina 
um betri tíð. Því tíðkaðist að skiptast 
á „gosabréfum“ þegar fyrstu vetrar-
gosanna varð vart í nágrannalöndun-
um. Í þessum gosabréfum voru skrif-
aðar ástarvísur og ýmislegt annað 
væmið til að gleðja viðtakandann. 
Dálítið í „je minn sæti“ eða „halló 
sæta“ stílnum sem oft má sjá á feis-
bókinni á okkar dögum. 

Næstur kemur hinn eiginlegi vor-
boði. Látlaus og lágvaxin sóleyjarjurt 
með stórum gulum blómum. Oft 
settur í grasflatir. Þar lýkur hann sér 
af löngu áður en sláttuvélin er tekin 
út. Á eftir vorboðanum koma krók-
usar, stjörnulilja og snæstjarna. Öll 
njóta þau sín í runnabeðum eða á 

milli fjölæru blómanna. Og ef þau 
fá að vera í friði fyrir uppstungum 
og arfareytingum geta þau elfst og 
margfaldast með árunum. Í upp-
hækkuðum beðum eða steinhæðum 
getur hin bláa voríris og hin gula 
tyrkjaíris glatt augað. Gjarna innan 
um skriðula runna eins og skrið-
mispil eða breiðumispil. En ekki 
endast þær lengi í görðum. Sumrin 
eru ekki nógu löng og hlý fyrir þær. 
Af þessum tegundum er litaúrvalið 
ríkast hjá krókusunum. 

Í maí má búast við fyrstu túlipön-
unum. Kaupmannstúlipanar og díla-
túlipanar eru fyrstir í þeirri familíu 
til að sýna sig. Fast á eftir þeim koma 
ártúlipanar – öðru nafni „early“ 
túlipanar. Þeir eru til bæði fylltir og 
einfaldir í gulum, rauðum, bleikum, 
órans og jafnvel hvítum litum. Strax 
á hæla þeim birtast svo tromptúlip-
anar. Hjá þeim er litaskalinn á fullu. 
Hér áður fyrr stóðu þeir í mestum 
blóma í endaðan maí. En veraldar-
hlýnuninn hefur sagt til sín svo að 
vel má merkja á tromptúlipönunum. 
Nú er þeirra tími um miðjan maí. 
Og þá taka við túlipanarnir sem 
áður voru þjóðhátíðartúlipanarnir 
okkar, darvinblendingarnir. Eitil-
harðir og glæsilegir. Allir eru þeir 
um 50cm háir í blóma. Þekktastir 
þeirra er syrpa sem dregur nafn sitt af 
byggðinni Apeldoorn í Niðurlönd-
um, rauður, gulur eða yrjóttur 
Apeldoorn. Þeir hafa tilhneigingu 
til endurkomu í nokkur ár, en rýrna 
samt eftir því sem árin líða. 

Um leið og darvinsblendingstúlip-
anarnir, eða kjörtúlipanarnir eins 
og þeir eru líka nefndir, koma 
páskaliljurnar. Mest gular. Þrátt fyrir 
nafnið er þeirra tími í júní. 

Grænt er vænt

Hafsteinn Hafliðason.

Haustlaukadýpi-SL_2014_HH



ÞETTA ER EKKI 
RÉTTLÁTT!

Hækkun á matvælum

Hækkun á matarskatti er aðför að launafólki sem ver stórum 

hlutum tekna sinna til kaupa á brýnustu nauðsynjum. 

Heilbrigðismál

Með meiri kostnaðarþátttöku vegna lyfja og heilbrigðis

þjónustu er gróflega vegið að hagsmunum sjúklinga og 

þeirra sem þurfa á þessari þjónustu að halda. 

Menntamál

Fyrirheit um eflingu starfs, verk og tæknimenntunar eru 

svikin og möguleikar fólks á vinnumarkaði með litla form

lega menntun til að sækja sér nám eru skertir verulega.

Starfsendurhæfing

Niðurskurður til starfsendurhæfingar er aðför að fólki sem 

veikist eða slasast og þarf á starfsendurhæfingu að halda til 

að komast aftur út á vinnumarkaðinn.

Skattalækkanir

Ríkisstjórnin hefur að undanförnu afsalað ríkissjóði tekjum 

fyrir tugi milljarða króna til að bæta hag þeirra ríkustu.

Atvinnuleysistryggingar

Stytting bótatímabils er fordæmalaus aðför að atvinnu

lausu fólki og mun auka enn á fátækt í landinu.

Húsnæðismál

Ekki er gert ráð fyrir neinum auknum framlögum til að 

mæta miklum vanda í húsnæðismálum.

Jafnræði í lífeyrismálum

Skert framlög til jöfnunar örorkubyrða almennra lífeyris

sjóða valda skertum lífeyrisgreiðslum til félagsmanna ASÍ. 

Fjárlagafrumvarpið 2015 er aðför að launafólki á Íslandi.

Fjöldi stéttarfélaga á landinu hefur mótmælt 

fjárlagafrumvarpinu harðlega í formi ályktana.
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Hugleiðingar í 
lok kjördæmaviku
Kjördæmavikan er kjörinn 

vettvangur fyrir þingmenn 
kjördæmisins til að ferðast 

saman og hitta sveitarstjórnarfólk 
og ræða málefni kjördæmisins 
og einstakra svæða. Ég vil segja 
þingmönnum til hróss að þess-
ir fundir okkar hafa verið hafnir 
yfir flokkapólitík eins og kostur 
er. Nær ekkert um pólitískar vær-
ingjar enda verkefnið að hlusta á 
fólkið sem við erum þjónar fyrir 
á Alþingi Íslendinga. Fundirnir 
hafa því verið málefnalegir og við 
þingmenn ríkari en áður af upp-
lýsingum og stöðu málaflokka í 
kjördæminu okkar. Við höfum sýnt 
fram á það að við náum árangri 
fyrir kjördæmið og sameignleg 
verkefni þegar við öll, þingmenn 
og sveitarstjórnarmenn stöndum 
saman að baki verkefna. Á fundum 
okkar brýndum við sveitarstjórnar-
menn til að standa saman um stóru 
verkefnin, en það auðveldar okkur 
þingmönnum eftirfylgnina. Þegar 
þetta er ritað eigum við enn eftir 
að fara til Vestmannaeyja og ræða 
þeirra mál. 

Mikilvægustu verkefnin. 
Til lengri tíma litið eru mikilvæg-
asta verkefnið að skapa atvinnulíf-
inu svigrúm til að eflast og dafna. 
Skapa fjölbreytt og vel launuð störf 
við gjaldeyrisskapandi framleiðslu. 
Í forðakistu Suðurkjördæmis er 
sjálfbær orkunýting til gjaldeyris-
skapandi greina nær endalaus auð-
lind framtíðarinnar. Við verðum 
að finna þeirri orku farveg til að 
nýta í héraði og svæðinu í sam-
ræmi við það atvinnu- og mannlíf 
sem fyrir er. Aukinn kaupmáttur 
og hagvöxtur verða drifnir fram af 
verðmætasköpun sem stendur und-
ir vaxandi þjónustu framtíðarinnar. 

Sameiginlegt er að byggja verð-
ur upp dvalar-og hjúkrunarrými 
og treysta heilbrigðisþjónustuna 
í öllum byggðum kjördæmisins. 
Grunnþjónustu eins og háhraða-
tengingar, 3ja fasa rafmagn sem 
hrjá atvinnulíf og heimili í dreifð-
um byggðum er ekki lengur boð-
legt. Áframhaldandi uppbyggingu 
menntakerfisins með fjarnám á há-
skólastigi, efla nýsköpun iðn- og 
tæknimenntun eru landsbyggðar-
mál. Tryggja góða löggæslu og 
þjónustu sýslumanna um allt 
kjördæmið. Samgöngumálin þar 
sem útrýma þarf einbreiðum 
brúm, byggja upp vegi, tryggja 
flugsamgöngur, snjómokstur og 
hálkueyðingu, endurbæta hafnir 
og tryggja samgöngur til Eyja. 

Starfið framundan. 
Fyrir utan það sem hér er talið mun 
ég beita mér í ýmsum áhugamálum 
mínum. Þingsályktun um virkni 
á vinnumarkaði sem er mér hug-
leikið mál. Tillagan gerir ráð fyrir 
því að atvinnuleitandi verði að taka 
virkan þátt í námi eða vinnu fyr-
ir greiðslu atvinnuleysisbóta eða 

fjárhagsaðstoðar sveitarfélaga. Þá 
er ég með í smíðum þingsályktun 
um löggildingu starfsheitis leið-
sögumanna og mörg önnur járn 
í eldinum eins og raforkukostnað 
til ylræktar. Stóru málin í þinginu 
verða fjárlög, ný fiskveiðilöggjöf 
og veiðigjöld svo eitthvað sé nefnt. 

Árangur í starfi. 
Ég velti því fyrir mér hvort ég sem 
þingmaður nái árangri í starfi og 
hver er þá mælikvarðinn. Vissu-
lega hefur margt unnist og ég get 
litið til baka yfir stuttan tíma og 
verið sáttur með samband mitt við 
kjósendur. Hér og þar eru hlutir 
sem ganga betur vegna minnar 
aðkomu og mörgum hefur verið 
vísað á rétta leið og gott að geta 
haft áhrif á að leiðin verði greiðari 
og hafa stutt fólk. Heilt yfir höfum 
við ekki náð því fram sem ég hefði 
kosið í atvinnumálum og hlutirnir 
taka lengri tíma en ég ætlaði hvað 
varðar virkjanir og sölu raforku til 
álvers í Helguvík. Framlög til ým-
issa verkefna í Suðurkjördæmi eru 
að meðaltali lægri á hvern íbúa en 
til annarra landsvæða. Vissulega eru 
til eðlilegar skýringar að hluta, en 
við erum samt skör lægri á mörgum 
sviðum. Það verkefni leysir ekki 
einn þingmaður eða sveitarstjórn 
þó dropinn holi steininn. Það er 
sameiginlegt verkefni okkar allra 
og þar verðum við öll að standa 
saman. Ég er óþolinmóður og vill 
að hlutirnir gangi, en þeir fara hægt, 
oft hægar en snigillinn. Teymis-
vinna og samstaða eru grundvöllur 
árangurs fyrir bættum hag fólksins 
í kjördæminu og í landinu öllu. 

Ég hlakka til morgundagsins því 
ég veit að ég get gert betur. 

Ásmundur Friðriksson  
alþingismaður Sjálfstæðisflokks. 

Endurnærðir þingmenn 
að lokinni kjördæmaviku
Kjördæmavika. Hvaða fyr-

irbæri er það? Þingmenn 
nýta tímann og fara um 

sín héruð. Svo framarlega að það 
sé fært. Um höfuðborgarsvæðið 
komast flestir. En annað er ekki 
sjálfgefið. Það var t.d. ekki fært út 
í Vestmannaeyjar fyrir þingmenn 
Suðurkjördæmis. 

Okkur lék forvitni á að taka púls 
á þingmönnum og spyrjast fyrir um 
áherslur þeirra á þingi í vetur. Hér 
verða birt svör nokkurra – en aðrir 
munu væntanlega fylgja eftir í næsta 
blaði. Rifjum fyrst upp hverjir eru 
. . . 

Þingmenn Suðurkjördæmis
Sjálfstæðisflokki: Ásmundur Frið-
riksson, Ragnheiður Elín Árna-
dóttir, Unnur Brá Konráðsdóttir, 
Vilhjálmur Árnason 
Framsóknarflokki: Haraldur 
Einarsson, Páll Jóhann Pálsson, Sig-
urður Ingi Jóhannsson, Silja Dögg 
Gunnarsdóttir
Samfylkingu: Oddný G. Harðar-
dóttir
Bjartrar framtíðar: Páll Valur 
Björnsson

Þetta var lagt fyrir þau: 
Hver verða þau mál sem þið munuð 
leggja áherslu á í vetur? Hvers 
vegna? 

Um fjárlagafrumvarp. Hvað 
teljið þið brýnast efnislega? Hvað 
um mál er tengjast Suðurkjördæmi 
sérstaklega? 

Um mál önnur í Suðurkjördæmi: 
nefni atvinnu og heilbrigðismál, af 
einstökum málum m.a. bygging 
verknámshúss við FSu, framlög 
til skóla og félagsmála, samgöngu-
mál (m.a. ferja Vestmannaeyjar-), 
byggðamál o. fl. 

Ásmundur Friðriksson

Samstaða með sveitar
stjórnarmönnum 
mun skila árangri
Ég mun leggja mesta áherslu á 

byggðamál, menntamál, heil-
brigðismál og húsnæðismál. Í 

raun eru nánast öll mál byggðamál í 
einhverjum skilningi. Byggðastefna 
ríkisstjórnar Framsóknar og Sjálfstæð-
isflokks er í skötulíki og þess vegna er 
afar mikilvægt að bjóða upp á raun-
hæfar leiðir. Landsbyggðin mun líða 
fyrir fálmkennda stefnu stjórnvalda 
ef ekki er gripið í taumana. Samfylk-
ingin hefur lagt fram þingsályktunar-
tillögu í 11 liðum um bráðaaðgerðir 
í byggðamálum. Slóðin á þingsálykt-
unartillöguna er hér: http: //www. 
althingi.is/altext/144/s/0019. html. 
Við eru þar m.a. með tillögur um 
eflingu sóknaráætlunar landshluta, 
um samgöngumál, um atvinnumál, 
menntamál og heilbrigðismál. 

Fjöldatakmarkanir í framhalds-
skóla bitna á landsbyggðinni.
Ég er sammála áherslum stjórnvalda 
að stefna að hallalausum fjárlögum. 
Það var eitt af meginverkefnum ríkis-
stjórnar Jóhönnu Sigurðarsdóttur að 
finna leiðir til að stöðva skuldasöfn-
un ríkissjóðs vegna hallareksturs eftir 
efnahagshrun. Áætlanir þeirrar ríkis-
stjórnar gerðu ráð fyrir hallalausum 
fjárlögum 2014 og að ríkið kæmist 
sem fyrst í að greiða niður skuldir. 
Núverandi ríkisstjórn fylgdi eftir áætl-
unum fyrri ríkisstjórnar um hallalaus 
fjárlög en áætlanir þeirra fram í tím-
ann sýna mun minni afkomubata. Ég 
er hins vegar hjartanlega ósammála 
um þær leiðir sem ríkisstjórnin fer til 
að ná markmiðum sínum. Aðgerðir 
þeirra miða flestar við að færa fé frá 
þeim sem minna hafa til þeirra sem 
eru vel aflögufærir. Slíkar aðferðir geta 
jafnaðarmenn ekki stutt og munu 
berjast gegn. 

Byggðamálin eru brýnust eins og 
áður sagði og einnig er afar mikilvægt 
að raða menntun framar en gert er. 
Mér líst mjög illa á fyrirætlanir um 
fjöldatakmarkanir í framhaldsskóla 
landsins. Þær munu bitna harðast á 
minni skólum á landsbyggðinni. Bæði 
verður rekstrarstaða skólanna erfiðari 
og einnig má búast við að fækkun 
nemenda hafi áhrif á fjölbreytni 
námsframboðs. Í fjárlagafrumvarp-
inu er gert ráð fyrir að loka opinbera 
skólakerfinu fyrir bóknámsnemend-
um sem eru 25 ára og eldri. Hlutfall 
eldri nemenda í bóknámi er hærra á 
landsbyggðinni, en í þéttbýlinu og 
því mun þessi harkalega mennta- 
og byggðastefna koma verst niður í 
dreifbýlinu. 

Internettengingar þykja sjálfsagðar 
hvar sem er. Í Suðurkjördæmi eru þær 
samt víða ófullnægjandi og það hefur 
það örugglega áhrif á byggðaþróun og 
aldurssamsetningu sveitarfélaga eins 
og í Skaftárhreppi. Lagning ljósleiðara 
þar er forgangsverkefni. 

Í Suðurkjördæmi er viðhald á veg-
um orðið mjög aðkallandi og það er 
nauðsynlegt að við afgreiðslu fjárlaga 
verði sú upphæð sem ætluð er til 
viðhalds hækkuð umtalsvert. Upp-
bygging innviða á ferðamannastöðum 
er einnig aðkallandi og engin leið að 
fara inn í annað ferðamannaár án þess 
að auka við það fjármagn sem ætlað 
er til þeirra verka. Það sér hver maður 
að 145 milljónir í Framkvæmdarsjóð 
ferðamannastaða duga engan veginn. 

Sóknaráætlun landshluta og ný 
Vestmannaeyjaferja. 
Vonandi munu stjórnarliðar hlusta á 
sveitarstjórnarmenn úr öllum flokk-
um um allt land sem kalla eftir því 
að farið verði á ný eftir áætlunum 
ríkisstjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur 
hvað sóknaráætlun varðar. Samkvæmt 
þeim áætlunum var gert ráð fyrir 
að sveitarfélög kæmu með beinum 
hætti að fjárlagagerðinni og röðuðu 
brýnum verkefnum landshlutanna í 
forgangsröð. Sveitarfélögin í Suður-
kjördæmi hafa raðað menntun fremst 
og samstaða þeirra hafði úrslitaáhrif 
á fyrirætlun ríkisstjórnar Framsókn-
ar og Sjálfstæðismanna um að slá af 
áætlanir fyrri stjórnvalda. Frestun 
byggingar verknámshúss eins og gert 
var ráð fyrir í fjárlagafrumvarpinu í 
fyrra náði ekki fram að ganga einkum 
fyrir samstöðu sveitarstjórnarmanna 
með stuðningi stjórnarandstöðunnar 
og þingmanna kjördæmisins. Sam-
staða þeirra um fleiri verkefni mun 
vonandi skila sama árangri. Há-
skólafélag Suðurlands, símenntun-
arstofnanir og framhaldsskólarnir í 
kjördæminu eru lykilstofnanir okkar 
auk heilbrigðisþjónustunnar. Verja 
þarf íbúa Suðurkjördæmis fyrir enn 
frekari skerðingu á þjónustu á þeim 
sviðum. 

Ekki er gert ráð fyrir framlagi til 
nýrrar Vestmannaeyjaferju og það 
gengur auðvitað ekki og ég hrein-
lega geri ráð fyrir að því verði breytt 
ásamt fleiri brýnum verkefnum í sam-
göngumálum sem ekki er mögulegt 
að slá á frest þó fjárlagafrumvarpið 
geri ráð fyrir því. Önnur umræða fjár-
laga verður í lok nóvember og fyrir 
þann tíma hittir fjárlaganefnd öll þau 
sveitarfélög sem þess óska. 

Oddný Harðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar

Oddný Harðardóttir.
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Ljósleiðari og 3 fasa 
rafmagn forgangsmál
Ég hef þegar lagt fram nokkur 

þingmál það sem af er þessu 
þingi. Meðal annars frum-

varp um breytingar á fánalögum, 
þingsályktun um flutning Land-
helgisgæslunnar frá Reykjavík til 
Suðurnesja, þingsályktun um að 
koma ónýttum ríkisjörðum í notk-
un og þingsályktun um breytingar 
á greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga 
Íslands vegna tæknifrjóvgunarmeð-
ferða. Ég hef einnig lagt fram nokkr-
ar fyrirspurnir varðandi sjúkraflug, 
greiðsluþátttöku Sjúkratrygginga 
vegna ferðakostnaðar sjúklinga sem 
þurfa að aka í lífsnauðsynlegar lækn-
ismeðferðir til Reykjavíkur en búa 
innan við 50 km frá höfuðborginni 
og nokkrar fyrirspurnir varðandi 
líffæragjafir og líffæraígræðslur. Ég 
legg þessi mál fram vegna þess að 
ég tel skipta máli að þau séu rædd 
og gerðar breytingar á reglum og 
fyrirkomulagi sem þeim tengjast. 

Við verðum að klára að ljós-
leiðaravæða landið allt og koma 3 
fasa rafmagni til allra íbúa. Í dag 
eru þetta grunnþarfir sem standa 
atvinnuuppbyggingu víða fyrir þrif-

um. Það er einnig bráðnauðsynlegt 
að fá meira fjármagn til viðhalds á 
vegum. Það er mín skoðun að nú 
sé staðan þannig að nýframkvæmdir 
verði að bíða og næstu árin leggj-
um við inn aukið fé til viðhalds. 
Ef ekki, þá stefna samgöngumálin 
í algert óefni. 

Ég myndi vilja sjá aukin fjárfram-
lög fara til rannsókna á Grynnsl-
unum í Hornafirði en ástandið er 
orðið þannig að nýjustu skipin eiga 
orðið í erfiðleikum með að komast 
að landi með sinn verðmæta farm. 
Við verðum að leysa samgöngumál-
in til Vestmannaeyja. Staðan eins og 
hún er núna er fullkomlega óþol-
andi. Ég er því miður ekkert allt of 
bjartsýn að fjárframlög fáist í nýjan 
Herjólf en við þingmenn verðum 
að halda áfram að vinna í átt að 
því markmiði. 

Skortur á hjúkrunarrýmum er 
vandamál um allt land sem á eft-
ir að aukast á komandi árum. Við 
verðum að gera langtímaáætlun um 
hvernig við ætlum að fjármagna 
fleiri hjúkrunarrými um land allt 
og mæta vaxandi þörf fyrir þau. 

Ég myndi einnig vilja sjá stór-
aukin framlög til hafrannsókna. 
Fiskurinn er undirstaða velferðar 
á Íslandi og til þess að geta veitt 
hann, verðum við að styðjast við 
rannsóknir sem sýna að af nógu sé 
að taka. 

Þingveturinn fer vel af stað. Ég 
er mjög bjartsýn á framhaldið og 
tel að ríkisstjórnin sé á réttri leið. 
Verkefnin eru svo sannarlega fjöl-
mörg og flókin en þegar maður trúir 
á það sem maður stendur fyrir og 
gefst ekki upp, þá kemst maður á 
endanum í áfangastað. 

Silja Dögg Gunnarsdóttir,  
þingmaður Framsóknarflokks

Tími til að tengja
Fjarskiptamál og hafnarmál. 

Fjarskiptamál eru án efa 
mikilvægustu málin í þessu 
kjördæmi eins og reyndar á 

landinu öllu. Ef við viljum í raun 
hafa jafnvægi í búsetu þá verða 
fjarskiptamál að vera í góðu lagi. 
Allt atvinnulíf er háð fjarskipt-
um, raforkuframleiðsla, verslun 
og ferðaþjónusta, skólakerfið og 
nútímalandbúnaður að ógleymd-
um samskiptum við stjórnsýsluna. 

Ég hef verið í starfshópi sem 
innanríkisráðherra skipaði til að 
endurskoða þessi mál og mun 
hópurinn skila skýrslu í þessum 
mánuði. Ég á von á að býsna rót-
tækar hugmyndir verði viðraðar 
í þeirri skýrslu. Ljóst er að með 
óbreyttu ástandi eru fjarskiptafyr-
irtækin ekki á leiðinni að fjárfesta 
í ljósleiðurum í hinum dreifðu 
byggðum landsins. Ég mun því 
beita mér fyrir því að markvisst 
verði unnið að því að leggja ljós-
leiðara í sveitirnar og samhliða því 
verði þriggja fasa rafmagn lagt þar 
sem það er ekki fyrir. Það er ekki 
ásættanlegt að heilu sveitirnar fái 
þau skilaboð að internetið komi 
um leið og þriggja fasa rafmagnið 
eða árið 2030 það verður einfald-
lega of seint, fólkið verður farið. 

Endurbætur á hafnarmannvirkj-
um í kjördæminu eru mjög brýn 
og í Þorlákshöfn hefur sveitarfé-
lagið lagt fram áætlun um aukin 
umsvif í höfninni, með tiltölulega 

litlum tilkostnaði. Gæti þar verið 
um eitt brýnasta hagsmunamál 
sunnlendinga í atvinnumálum að 
ræða. 

Hallalaus fjárlög. 
Varðandi fjárlagafrumvarpið þá er 
mest um vert að hafa þau hallalaus. 
Það gengur ekki að auka skuld-
ir, við þurfum frekar að minnka 
skuldir. Grátlegt að þurfa að greiða 
um 80 milljarða króna í vexti eins 
og við gerum í dag. Gott væri að 
hafa það fjármagn til að byggja 
upp heilbrigðiskerfið og hjúkr-
unarheimili þegar við horfum fram 
á það hvað þjóðin er að eldast og 
að þörfin eykst jafnt og þétt. Fyrir 
okkur í Suðurkjördæmi þurfum 
við að fá meira fjármagn í sam-
göngumál og gæta þess að haldið 
verði áfram að hanna nýjan Herj-
ólf og einnig að haldið verði áfram 
rannsóknum við Landeyjar-höfn 
og Hornafjarðarhöfn. 

Atvinnumál á Suðurnesjum eru 
mikið áhyggjuefni og ákveðin von-
brigði að ekki skuli vera hraðari 
uppbygging við Helguvíkurhöfn. 
Vissulega eru málin aðeins að 
hreifast til betri vegar þar sem 
framkvæmdir við Kísilverksmiðj-
una United Silicon eru hafnar og 
nokkur fyrirtæki í startholunum. 
Suðurnesjamönnum finnst lítil 
sanngirni í því að þar sem atvinnu-
leysið er mest eins og á Suðurnesj-

um og hafnaraðstaða er fyrir hendi 
skuli sveitarfélagið ekki fá neina 
aðstoð við að skapa framtíðarstörf. 
Stjórnvöld settu sér heldur lög til 
atvinnuuppbyggingar annarsstaðar 
á landinu. 

Varðandi framlög til hinna ým-
issa mála eins og menntamála, 
heilbrigðismála og félagsmála 
benda samanburðartölur til þess 
að heldur halli á okkur í Suður-
kjördæmi og það þurfum við 
þingmenn kjördæmisins að fara 
vel yfir. Það er jákvætt að fjármagn 
er áætlað í byggingu verknámshúss 
FSu og tryggja þarf að hægt verði 
að taka það í notkun haustið 2016. 

Að lokum verð ég að nefna 
að ég bind miklar vonir við að 
málefnalegar umræður verði um 
frumvarp sjávarútvegsráðherra um 
stjórn fiskveiða og niðurstaða fá-
ist sem sæmileg sátt skapist um í 
þjóðfélaginu. 

Páll Jóhann Pálsson,  
þingmaður Framsóknarflokks. 

Blásið verði til
stóraukins samráðs
Björt framtíð mun halda 

áfram að leggja áherslu á að 
breyta stjórnarháttum og 

því hvernig stjórnmál eru iðkuð á 
Íslandi. Það mátti vel sjá á síðasta 
þingi að hlutirnir eru að þokast í 
rétta átt hvað þetta varðar. Mun ró-
legra yfirbragð var á þingstörfum 
og minna um skæting í ræðustól. 
Það væri ofsögum sagt að samskipti 
milli stjórnarflokkanna og minni-
hlutaflokka á þingi væru orðin eins 
og best verður á kosið. Oft hvessir 
hressilega og umkenningarleikur 
fyrri stjórnarflokka og þeirra sem 
nú fara með völdin fer í gang. 

Ákveða þarf hvaða gjaldmiðill 
hentar íslensku efnahagslífi 
best. 
Við þingmenn Bjartrar framtíð-
ar höfum lagt okkur fram um að 
koma fram að virðingu við alla 
sem starfa í þinginu, jafnt ráðherra, 
þingmenn annarra flokka sem og 
starfsfólk þingsins. Því munum við 
halda áfram því við trúum því að 

þrátt fyrir ólíka nálgun og áherslur 
á hin ýmsu málefni þá leiði víðtæk 
samvinna þvert á flokka til far-
sælustu niðurstöðu. Björt framtíð 
mun leggja fram bæði þingsálykt-
unartillögur og frumvörp á þessu 
þingi um hin ýmsu mál sem stuðl-
að geta að bættu samfélagi. Má t.d. 
nefna tillögu til þingsályktunar um 
framtíðargjaldmiðil Íslands sem við 

Grunnþjónustan mikil
vægust fyrir okkur í 
Suðurkjördæmi
Þau eru mörg málin sem 

mikilvægt er að vinna fram-
gang en þau sem tengjast 

grunnþjónustunni hafa forgang. 
Þar kem ég sjálfur mest að sam-
göngu- og lögggæslumálum, en 
þar kemur saman áhersla á um-
ferðaröryggi. Ég kem einnig mikið 
að heilbrigðis- og menntamálum. 
Þá mun ég einnig koma sjálfur að 
nokkrum þingmálum og má þar 
nefna frumvarp um frekari úrræði 
í heimilisofbeldismálum og frum-
varp um smásölu áfengis sem er 
mikið byggðamál í mínum huga. 

Hagræðing og forgangsröðun 
er mikilvægast hvað varðar fjár-
lagafrumvarpið. Þannig getum 
við búið til svigrúm til að auka 
fjármagn í samgöngu- og heil-
brigðismálin en það eru brýnustu 
verkefnin í Suðurkjördæmi. 

Stóru verkefnin framundan 
eru samgöngumál. 
Þau mál er tengjast grunnþjónust-
unni eru mikilvægust fyrir okkur 
í Suðurkjördæmi. Stóru verkefn-
in framundan eru samgöngumál 
eins og að klára tvöföldun Suður-
landsvegar til Selfoss, smíða nýjan 
Herjólf, tryggja heilsárssamgöngur 
um Landeyjahöfn og útrýma ein-
breiðum brúm að Hornafirði. Þá 
skiptir líka miklu máli fyrir íbú-
ana og ferðaþjónustuna að hér-
aðs- og tengivegirnir verði byggðir 

upp og viðhaldið. Þar er komið 
að þolmörkum víða. Fjarskiptin 
skipta einnig miklu máli um allt 
Suðurland. Alls staðar í kjördæm-
inu þarf að taka á málum varð-
andi aldraða, þá helst hvað varðar 
hjúkrunarheimili. Það má þakka 
samstöðu sunnlendinga og baráttu 
þeirra með okkur þingmönnum 
að það er búið að tryggja upp-
byggingu verknámshúss við FSu 
- og áfram þurfum við að vinna 
að eflingu fræðslunetsins. 

Ég vonast eftir góðu samstarfi 
við íbúa Suðurkjördæmis en saman 
munum við ná góðum árangri fyrir 
okkar góða kjördæmi , kjördæmi 
tækifæranna. 

Góðar stundir. 
Vilhjálmur Árnason, þingmaður 

Sjálfstæðisflokks

Vilhjálmur Árnason.

Páll Valur Björnsson.

Silja Dögg Gunnarsdóttir.

Páll Jóhann Pálsson.

Framhald á næstu síðu.
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teljum mjög brýnt. Eins og stend-
ur í greinargerð með tillögunni þá 
hefur efnahagslegur óstöðugleiki, 
óhóflegar verðlagshækkanir og hátt 
vaxtastig um langa hríð einkennt 
íslenskt efnahagslíf með tilheyrandi 
áhrifum á lífskjör almennings og 
umgjörð atvinnulífsins. Leiða má að 
því rök að eitthvert mest aðkallandi 
verkefnið á sviði efnahagsmála sé 
að ná viðvarandi stöðugleika án 
hafta. Náist hann mun áhættan í 
hagkerfinu minnka, traust myndast 
og áætlunargerð heimila og fyrir-
tækja verða auðveldari. Þetta er ein 
forsenda skynsamlegra fjárfestinga, 
atvinnuuppbyggingar og heilbrigðra 
fjármála heimilanna. Að mörgu er að 
hyggja í þessu mikla verkefni. Eitt af 
því sem íhuga þarf vel er fyrirkomu-
lag gjaldmiðilsmála. Með öðrum 
orðum: Ákveða þarf hvaða gjald-
miðill hentar íslensku efnahagslífi 
best og hvaða efnahagsleg umgjörð 
þarf að ríkja um hann. 

Fjarheilbrigðisþjónusta  
ákjósanlegur kostur. 
Þá er mikilvæg þingsályktunartillaga 
okkar um aðgerðaáætlun til að efla 
fjarheilbrigðisþjónustu svo bjóða 
megi landsmönnum, hvar sem þeir 
eru í sveit settir, fjölbreytta, skilvirka 
og örugga heilbrigðisþjónustu. Ef 
það er vilji Alþingis að mæta fjöl-
breyttri þörf fólks fyrir heilbrigðis-
þjónustu, samtímis því að gera fólki 
kleift að búa og starfa um allt Ísland, 
er aðferðafræði fjarheilbrigðisþjón-
usta ákjósanlegur kostur til þess að 
koma til móts við þær forsendur á 
hagkvæman og öruggan hátt. 

Stóraukið samráð. 
Það sem mér finnst kannski einna 
mikilvægast og hef nefnt í þó nokkur 
skipti á þingi þá hvetjum við til þess 
að blásið verði til stóraukins samráðs 
milli ríkisstjórnar, Alþingis, sveitar-
félaga, atvinnulífsins, launþega, fjár-
málageirans, fræðasamfélagsins og 
alls konar samtaka í þjóðfélaginu 
um langtímamarkmið og umbætur á 
ýmsum sviðum. Það minnkar óvissu 
og gæti skapað þann frið sem okk-
ur er gríðarlega mikilvægur til þess 
að byggja hér upp gott og stöðugt 
þjóðfélag. 

Langmikilvægast er að  
styrkja heilbrigðiskerfið. 
Fjárlagafrumvarpið var okkur jafnt 
sem flestum öðrum mikil vonbrigði. 
Kom þó ekki á óvart þar sem stjórn-
arflokkarnir og forystufólk þeirra 
hafði gefið í skyn á síðasta ári að bú-
ast mætti við áframhaldandi niður-
skurði. Það er nánast alveg sama hvar 
á það er litið. Alls staðar vantar fjár-
magn til þess að halda í horfinu og 
byggja upp til framtíðar. Langmikil-
vægast er að styrkja heilbrigðiskerfið 

í landinu sem er algerlega komið 
að þolmörkum og stefnir í skelfi-
legt ástand á komandi árum ef ekki 
verður gripið til víðtækra ráðstafana. 
Það vantar fjármagn inn í alla þætti 
velferðarsamfélagsins til þess að það 
megi vaxa og dafna á komandi árum. 
Nægir þar að nefna menntakerfið, 
samgöngumál í víðustum skilningi, 
fjarskiptamál, uppbyggingu ferða-
mannastaða og hjúkrunarrýmismál 
en allt eru þetta mál sem varða okkur 
íbúa í Suðurkjördæmi mjög mikið. 

Stöndum saman um  
málefni Suðurkjördæmis. 
Kjördæmið okkar er stórt og mik-
ið og í mörg horn að líta, í því eru 
margar stærstu og kvótamestu út-
gerðirnar, vinsælustu ferðamanna-
staðirnir, öflugustu orkuauðlind-
irnar og síðan er landbúnaður og 
grænmetisframleiðsla óvíða meiri og 
mikilvægari en hér. Allt þetta ásamt 
uppbyggingu öflugs menntakerfis er 
lykill að bjartri framtíð okkar hér 
í Suðurkjördæmi. Við þingmenn 
kjördæmisins stöndum saman sem 
einn maður þegar málefni þess eru 
undir. Þannig var á síðasta þingi 
þegar að allir lögðust á eitt við að 
fá aukna fjármuni í verknámshúsið 
við FSu og auknu fjármagni til lög-
gæslumála. Við höfum hvatt sveit-
arstjórnarfólk til þess að sameinast 
um fá en mjög brýn mál sem leggja 
þarf mikla áherslu á að koma í gegn 
þó auðvitað geti það verið snúið þar 
sem áherslur geta verið mjög mis-
munandi. Samstaðan er lykilatriði. 

Þýðir ekki að leggja árar í bát. 
Því miður komumst við þingmenn 
ekki til Eyja í kjördæmavikunni sem 
segir okkur hversu gríðarlega mikil-
vægt er að koma samgöngumálum 
Eyjamanna í það horf að viðunandi 
sé. Ekki er gert ráð fyrir fjármagni í 
nýjan Herjólf í fjárlögum næsta ár 
og eru það mikil vonbrigði en þó 
ber að geta samkvæmt nýjustu frétt-
um að til standi að kaupa Breiðar-
fjarðarferjuna Baldur sem nýta má 
sem varaskip komist Herjólfur ekki 
til Landeyjarhafnar. Það gæti verið 
tímabundin lausn en aldrei endan-
leg. Þó að staðan í ríkisbúskapnum 
sé eins og fjárlögin benda til þá 
heldur bíta á jaxlinn og halda áfram. 
Gríðarlegir möguleikar til aukinnar 
atvinnusköpunar og uppbyggingar 
liggja víða í okkar kjördæmi og hag-
ur þess mun vænkast þegar að fram 
líða stundir og tel ég að það muni 
gerast fyrr en seinna. Við verðum að 
vona að ríkisstjórnin leiti allra leiða 
til þess að auka tekjur ríkissjóðs og 
sækja aukið fjármagn til þeirra sem 
eru fær um að leggja samfélaginu 
meira lið. 

Páll Valur Björnsson,  
Bjartri framtíð. 10. þingmaður 

Suðurkjördæmis. 

Framhald af bls. 9.Dönsum í 
Básnum á 
laugardag!
„Við ætlum að bjóða upp á 

6 dansnámskeið í Básnum 
í Ölfusi á laugardaginn (11. 
október) í tveimur sölum. Þegar 
á staðinn er komið velur mað-
ur  það námskeið sem maður 
hefur áhuga á,“ segir Sólrún 
Valdimarsdóttir, einn aðstand-
enda Daladaga. Þannig geti allir  
sótt þrjú  1 ½ klst námskeið yfir 
daginn. Þau fyrstu byrja klukk-
an 13.

Námskeiðin verða í "sænsku 
buggi", "svingi" og línudöns-
um og eru í boði bæði fyrir 
byrendur sem lengra komna. 
„Fólk borgar aðeins 3.000 kr. 
sem inniheldur öll námskeiðin 
og æfingadansleikinn sem verð-
ur um kvöldið.“

„Komin í HEIMAHÖFN“
Í dag, fimmtudaginn 9. október 

opnar Halldóra Kristín Péturs-
dóttir myndlistarsýningu í Gallerí 
undir stiganum, sýningarrými Bæj-
arbókasafns Ölfuss í Þorlákshöfn. 

„Þegar ég kem í Höfnina þá er ég 
á vissan hátt komin HEIM, hvergi 
annars staðar finn ég þessa RÓ og 
vona ég að sýningin gefi ykkur smá 
tilfinningu fyrir upplifun minni 
af því að vera komin í HÖFN. 
HEIMA HÖFN. “

Halldóra er fædd á Selfossi árið 
1975 og bjó fyrstu ár ævi sinnar í 
Þorlákshöfn. Hún flutti síðan til 
Hafnarfjarðar en dvaldi alltaf í öll-
um fríum sínum hjá skyldfólki sínu 
í Þorlákshöfn eða í Fljótshlíðinni 
þannig að hún hefur mjög sterkar 
taugar til Þorlákshafnar og Suður-
lands. 

Halldóra hefur stundað nám í 
myndlist, litablöndun, listasögu og 
hönnun bæði í Bandaríkjunum og 
í Róm á Ítalíu og haldið bæði einka 
og samsýningar víða. Á sýningunni 

verða sýnd ný olíumálverk og vatns-
litamyndir sem allar eru unnar síð-
astliðið sumar eftir ferðalög um 
Þorlákshöfn. 

Sýningin opnar klukkan 18: 00, 
Halldóra Kristín verður á staðn-
um og boðið verður upp á kaffi og 
konfekt. 

Halldóra Kristín Pétursdóttir.



Eftir að bækurnar okkar Heilsuréttir �ölskyldunnar 
og Nýir heilsuréttir komu út kom í ljós að fólk hefur 

því miður ekki alltaf tíma til þess að elda næring-
arríkan mat frá grunni eins og það vildi gera, 
m.a. til þess að forðast aukaefni og of mikinn 
sykur. Þannig að fljótlega varð okkar næsta 
verkefni að búa til heilsurétti án aukaefna, 
viðbætts sykurs, eins og maturinn væri í raun 
matreiddur í eldhúsinu heima, en samt hægt 
að kaupa tilbúna úti í búð. Við höfum útbúið 
þrjá nýja heilsurétti, Grænmetislagsagna, 

Gulrótarbu� og Indverskar grænmetisbollur. 
Bragðgóðir réttir, fullir af þarflegum næring-

arefnum.

Bestu kveðjur, Berglind og Siggi.



Laufás, Ásahreppi

Allar nánari upplýsingar veitir 
Steindór Guðmundsson, 
löggiltur fasteigna-, fyrirtækja og skipasali
Sími: 480-2901  •   Fax: 482 2801 
steindor@log.is • www.log.is

Um er að ræða lögbýli sem er 3,7 ha. 
grasgefið land og glæsilegt tvílyft ein-
býlishús. Húsið er mjög vandað sænskt, 
tveggja hæða, 147,6 m2 byggt úr timbri árið 
2007. Það er klætt að utan með standandi 
timburklæðningu og svörtum steinskífum 
á þaki, tvöföld einangrun og þrefalt gler í 
gluggum. Að innan telur eignin parketlagt 
hol/anddyri með geymslu inn af. Parketlagt 
svefnherbergi með fataherbergi og rúmgóða 
parketlagða stofu. Eldhús er parketlagt og 
er þar hvítlökkuð innrétting með vönduðum 
tækjum. Baðherbergi er flísalagt í hólf og 
gólf og er þar sturtuklefi, innrétting og 
upphengt salerni. Þvottahús er flíslagt. Timburstigi er á milli hæða. Á efri hæð er parketlagt 
sjónvarpshol með svalahurð út á svalir. Tvö parketlögð svefnherbergi eru á efri hæð þar af 
annað með fataherbergi.  Baðherbergi er á efri hæð með nuddhornbaðkari.

Hitaveita er í húsinu, bundið slitlag heim að dyrum og ljósastaurar í innkeyrslu. Lóðin er afgirt. 
Á deiliskipulagi fyrir lóðina er gert ráð fyrir hesthúsi. Mjög víðsýnt er frá húsinu til allra átta. 
Hér er um að ræða fallega sveitaparadís. Verð 40,0 millj.
Skoða einnig möguleika á skiptum á minni eign á Selfossi.

Róbert Hlöðversson - Sími 897 0525 - robert@isgen.is

MATVÆLA-
RÁÐGJÖF

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Við tökum að okkur alla  vinnslu á kjöti fyrir 
einstaklinga. Kjötið er unnið algjörlega eftir þínum 

óskum og pakkað í neytendaumbúðir. Magn 
kjöts í hverjum pakka fer eftir því sem þér hentar, 

miðað við þína fjölskyldu. Við leggjum metnað 
í faglega vinnslu og góðan frágang. Það er ekki 

ónýtt að eiga smá kjöt í frystinum.

Krás kjötvinnsla
Selfossi

Sími 482-3560 netfang: kras1@simnet.is

Þarf ekki að 
fylla á kistuna 
fyrir veturinn?
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LETIDAGUR
Á föstudögum er oft gott að hafa 
letidag í matargerðinni. Það ákvað 
ég síðasta föstudag að hafa föstu-
dagskjúklinginn einfaldan en auð-
vitað góðan. Það tilheyrir föstudegi 
að fá sér eitthvað gott að borða og 
helst eitthvað sem er gott að hita 
upp í hádeginu á laugardegi eftir 
sundferð eða gönguferð – tala nú 
ekki um alla sem eru að skokka 
á laugardagsmorgnum. Auðvitað 
hægt að borða þennan mat alla daga 
vikunnar og hafa afgang í nestið 
daginn eftir.

Þessi uppskift er blanda frá ýms-
um sem hefur þróast hjá mér.
1 heill kjúklingur (má hafa bita eða 
bringur)
1 laukur
1 hvítlaukur (úr bastkörfu)
biti af engifer
papríkur  (gaman að hafa alla liti)
spergilkál og / eða blómkál
3 kúfaðar tsk. karrymauk (curry paste)
3 tsk. mangómauk (mango chutney)
1 dós kókósmjólk
olía til að steikja úr
Salt og pipar eftir smekk.

Það má líka setja alls konar græn-
meti með sem er svo gott núna á 
haustdögum. 

Kjúklingurinn er hlutaður í sund-
ur og brúnaður á pönnu. Settur á 
disk og lagður til hliðar.

Laukurinn, hvítlaukurinn, engi-
ferið og papríkurnar er sneitt niður 
og mýkt í olíu á sömu pönnu og 
kjúklingurinn var steiktur á. Kar-
rýmaukinu bætt í  og hrært saman 
við. Síðan er kjúklingurinn settur út 
í og kókósmjólkin. Látið malla eftir 
stærð kjúklingabitanna. Spergilkál-
inu / blómkálinu og mangómaukinu 
bætt við síðustu 10  - 15 mínúturn-
ar. Smakkað til með salt og pipar 
ef þarf.

Með þessu er gott að hafa soðin 
hrísgrjón en þau voru búin í skápn-
um hjá mér. Fann í staðinn lífrænar 
bulgur sem  voru mjög góðar með 
þessu. Ég setti vatn í pott og ½ 
tening af hænsnakrafti og lét sjóða. 
Tók pottinn til hliðar og  bætti þá 
bulgunum í og þær bólgnuðu út og 
voru frábært meðlæti.

Auðvitað  má hafa salat með  og 
brauð – allt eftir smekk.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv,  KS.

12

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Bæjarráð ríður á vaðið
Bæjarráð Árborgar kveikti 

rækilega á hugmyndinni 
um bókabæina í vikunni sem 

leið. Nemendur í Fjölbrautaskóla 
Suðurlands höfðu skrifað bæjarráði 
og farið fram á að fá að mála á vegg 
íþróttavallarins á Selfossi sem snýr að 
bílaplaninu milli Iðu og Odda. Bæj-
arráð féllst á það með þeirri ósk „að 
skreytingin tengist með einum eða 
öðrum hætti verkefninu Bókabæ-
irnir austanfjalls. “ Ef allt fer á sama 
veg og í litla bænum í Wales sem sagt 
var frá á stofnfundi bókabæjanna 
hér austan fjalls rís hér „bókabúð“ 
á hverju horni. Í 2 þúsund manna 
bænum í Wales eru nú 20 bókabúðir 
og 30 gististaðir! Ef svipað verður 
uppi á teningnum miðað við íbúa-
tölu hér í Flóanum verður hægt að 
líta inn í a.m.k. 100 bókabúðir hér 
í Flóanum! Hvað segið þið um að 
ferðamenn sæju í einni hendingu 
bókabæina fyrir sér þegar komið væri 
niður úr Kömbunum! 

Borrby í Svíþjóð er bókabær af 
fyrstu gráðu. Fyrir stuttu var opnuð 

þar fornbókaverslun með barnabæk-
ur. Verslunin er á Kaupmannsgötu 

12 ef einhver skyldi eiga leið þar hjá. 
Myndin er tekin þar. 

Richard Booth frá Wales lýsti því á stofnfundi bókabæjanna í sl. viku hvernig 
litli bærinn með 2000 íbúa í Wales varð að bókabæ með 20 bókabúðum!
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Gefur á bátinn?
Eitthvað bjátar á hjá þér
augað grátið hefur.
Þetta er mátinn, því er ver
þegar á bátinn gefur.

Arnleif Lýðsdóttir er höfundur 
vísunnar hér að ofan. Hún var fædd í 
Brattholti 1877 og bjó á Eiríksbakka 
sem tilheyrir einnig Biskupstungum. 
Arnleif var snjall hagyrðingur eins 
og sjá má á hringhendunni næstu

Eftir strangar erjur dags
oft mér langan vekur stríða
að sitja í fangi sólarlags
við sumarangan grænna hlíða.

Í Iðunnarferð var Arnleif beðin 
um vísu:

Ef ég svara ætti þér
ei má spara kraftinn.
Örvar fara út frá mér
opni ég bara kjaftinn.

Skáldkonan á vænan ættbálk af 
söng- og ljóðelsku fólki vítt um 
Suðurland og bera nokkrir afkom-
endanna þetta tignarlega nafn henn-
ar. Vísur Arnleifar og fjölmargra 
vísnasmiða má finna á vefsíðum 
sem varðveittar er hjá Árnastofn-
un. Bragi.info er gott leiðarhnoða 
til að finna síðuna. Ragnar heitinn 
Böðvarsson lagði grunn að vísna-
síðu Árnesinga þar sem finna má 
vísur Arnleifar og fjölmargra Sunn-
lendinga, en nú er hvoru tveggja að 
Ragnars nýtur ekki lengur við og 
sá skorni skammtur sem veittur var 
til vísnaskráningar er uppurinn og 
erfitt að sækja fleiri krónur til frekari 
skráningar. 

Ragnar tók þátt í starfi Hörpu-
kórsins, sótti söngkvöld og morgun- 
og nónsöngva í Grænumörk. Hann 
orti líka um sönginn: 

Verði stundin leið og löng
læra skaltu þetta:
Ef þú bara iðkar söng
óðar mun þér létta.
Norður við Húnaflóa í Skjalasafni 

Austur-Húnvetninga spratt upp 
kersknisvers, vel hálfrar aldar gam-
alt og lenti framan á Harðhausnum, 
vísa um bankastjóra  þar sem kunn-
uglegt örnefni uppi á Kili er notað til 
að breiða yfir rótarskapinn:

Það ætti að hreinsa út með sóp
innstu bankasali
og reka alla í einum hóp
upp í Þjófadali.  

Úr Harð Haus (19)

Ingi Heiðmar Jónsson

þekkirðu bæinn?

Að þessu sinni birtum við mynd af 
óþekktum bæ. Ljósmyndari er Ottó 
Eyfjörð.  Upplýsingar eru vel þegnar. 
Hvaðan er myndin? Hver er sagan á 
bak við myndina? Og aðrar sögur vel 

þegnar. Vinsamlegast hafið samband 
við ritstjóra í síma 8942098 eða á 
netfang torlakur@fotspor.is. Þá má 
hafa beint samband við Héraðskjala-
safn Árnesinga á Selfossi.

Í síðasta blaði birtum við mynd af 
samkomuhúsi. Þetta reyndist vera 

Vatnaskógur Vindáshlíð. Þar hefur 
KFUM haldið hús um árabil. Þar er 
allt gróið og sumarbústaðir á víð og 
dreif innan um og saman við skóg-
inn. Þar hefur ekki alltaf verið jafn 
gjöfult. Um miðja 19. öld féll jörðin 
undir Reynivelli í Kjós. Segir um 
tekjur af ítökum og hlynnindum: 

Ónotuð: „Hin önnur ítök eru að 
mestu liðin undir lok, nema lítilfjör-
legt hrísrif í Vindáshlíð ...“

Sunnudag 14. ágúst 1932 drifu 
KR ingar sig í „skemtiför“ og buðu 
öðrum bæjarbúum með. Stefnt var 
í Vatnaskóg í berjamó, danz og 
sund. Lagt var af stað með Esjunni 
sundvíslega klukkan 8.15 árdegis. 

Farþegar fluttir í land að Saurbæ 
og þaðan lagt strax af stað upp í 
Vatnaskóg. „Í skóginum verður 
skemt með hljóðfæraslætti, glímu 
og danz. Þeir, sem þess óska, geta 
farið í berjamó í nágrenninu.“ Boð-
ið var upp á veitingar í skóginum: 
Skyr, mjólk, kaffi, öl og gosdrykki, 
sælgæti o.fl. Farmiðar kostuðu 5 kr. 
fyrir fullorðna og 2,50 kr. fyrir börn 
innan 12 ára.

Fáum okkur far saman 
„Við höfum mætt miklum 

hlýhug og velvilja frá heima-
mönnum sem við erum þakk-

lát fyrir. Starfið leggst afskaplega vel 
í mig og fjölskylduna. Við hlökk-
um til að gerast sveitafólk og verða 
hluti af kröftugu og góðu samfé-
lagi hér í uppsveitunum, “ segir sr. 
Óskar H Óskarsson við tíðinda-
mann blaðsins eftir að hann var 
settur inn í embætti sóknarprests í 
Hrunaprestakalli sl. sunnudag, 5. 
október. Fjölmenni var í messu. 
Sr. Óskar predíkaði og sagði m.a. 
„Boðskapur kirkjunnar, fagnaðarer-
indið skal áfram flutt, sungið, sagt 
og téð Guði til dýrðar og okkur 
til uppbyggingar. . . . Sem fyrr er 
lífið framundan í allri sinni flóru. 
Í gleði og raunum, í hversdagslegu 
amstri okkar, á tyllidögunum, árið 
um kring. Fáum okkur far saman, 
sem samfélag og sem kirkja. "

Fjölskyldan mun söðla um. „Það 
verður holl áskorun að takast á við 
nýjar aðstæður og um leið gerast 
bóndi, “ segir sr. Óskar. „Við verð-
um með fé, tíu hænur, tvo ketti og 
einn hund; svo það er nú talsverð 
breyting á búskaparháttum miðað 
við það sem var á Kirkjuveginum á 
Selfossi. Um leið og ég er afskaplega 
þakklátur fyrir árin sem ég átti á 
Selfossi og fyrir allt það góða fólk 
og góðu vini sem ég eignaðist þar 

þá geng ég fullur tilhlökkunar til 
nýrra starfa í Hrunaprestakalli. Allt 
hefur sinn tíma, segir í Prédikaran-
um, og það var svo margt í kort-
unum sem sagði mér að nú væri 
einmitt rétti tímapunkturinn til 
að freista gæfunnar. Að það skyldi 
síðan ganga upp - að Gnúpverj-
ar, Skeiðamenn og Hrunamenn 
skyldu treysta mér til starfans - er 
auðvitað eitthvað sem ég er gríðar-
lega þakklátur fyrir. “

ÞHH

Sr. Óskar var auðvitað mættur í 
Skeiðaréttir í haust. 



Nýjung frá Vélaverkstæðinu Þór!

Bylting í lestum ísfiskskipa

Auðveldar vinnu - bætir aflameðferð

SNÚNINGSLESTARBAND

Fjölbreyttar lausnir 
fyrir sjávarúteginn



FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
Vegna niðurfellingar vörugjalds hafa öll helstu heimilistækin 
lækkað í verði um 17% og sjónvörp, hljómtæki og annað um 20%.

ORMSSON HEFUR AFNUMIÐ VÖRUGJÖLD Í ÖLLUM VERSLUNUM SÍNUM FYRSTIR ALLRA

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, 
tónlist · Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

UE 32/40/48H5005

40"=  NÚ: 111.920
ÁÐUR: 139.900

48"=  NÚ: 151.920
ÁÐUR: 189.900

32"=  NÚ: 87.920
ÁÐUR: 109.900

2014/2015 módel

Skjár: Micro Dimming fyrir betri svartann lit · AllShare: Auðvelt að streyma frá öðrum raftækjum í Smart TV · Betri örgjörvi: 
Quad Core tryggir frábært viðmót í Smart TV · Sérstakt Football Mode sem gerir íþróttaviðburði líflegri · Endalaust úrval af 
frábærum forritum í Smart Hub · USB upptaka og afspilun · Tvenn þrívíddargleraugu fylgja með og tvær góðar fjarstýringar · 
Hægt að stýra afruglara með sjónvarpsfjarstýringu · Gervihnatta móttakari

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· 3D · SMART TV 

UE 40/48/55H6675

48"=  NÚ: 231.920
ÁÐUR: 289.900

55"=  NÚ: 295.920
ÁÐUR: 369.900

40"=  NÚ: 183.920
ÁÐUR: 229.900

LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p 
SMART TV · CURVED 

UE 46/55/65H8005

55"=  NÚ: 511.920
ÁÐUR: 639.900

65"=  NÚ: 719.920
ÁÐUR: 899.900

46"=  NÚ: 399.920
ÁÐUR: 499.900

Við höfum náð samningum við okkar helstu birgja, sem gerir okkur mögulegt að 
afnema þessi gjöld nú þegar. Fólk þarf því ekki að bíða eftir nýju ári til að gera 
hagstæð innkaup fyrir heimilið, heldur getur þú nú komið í verslanir ORMSSON 
um allt land og fengið umtalsvert meira fyrir peninginn en áður.

EKKI EFTIR NEINU AÐ BÍÐA

 HILMISGÖTU 4 · VESTMANNAEYJUM · SÍMI 481-3333 EYRAVEGI 32 · SELFOSSI · SÍMI 480 1160


