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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

UltraGlozz®

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-19  

virka daga og  
10-19 um helgar

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
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MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ19. Nóvember 2015 
1. tölublað 1. árgangur

Launafólkið 
stendur undir 

stöðugleikanum,
segir Halldóra S. Sveindóttir 

formaður Bárunnar - stéttarfélags.
Sjá viðtal á bls. 9

Háskólanám á Laugarvatni í hættu
Óvissa ríkir um framtíð háskólanámsins í íþróttafræðum á 
Laugarvatni vegna tillagna um að færa námið til Reykjavíkur. Árs-

þing SASS ályktaði gegn þeim og hafa hugmyndirnar mætt mikilli 
andstöðu heimamanna og þingmanna kjördæmisins. Frh. bls. 2.

Fluga frá bakka er sæl í haustbeitinni á breiðabakka í rangárþingi-ytra.  Mynd: Katrín Sigurðardóttir, Skeiðvöllum.



2 19.  Nóvember 2015

Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Stærðir 
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Nýjar vörur í hverri viku

Mýrmann með opna vinnustofu 
Listmálarinn Mýrmann, Víðir 

Ingólfur, hefur vakið mikla 
athygli fyrir verk sín og má sjá 

úrval þeirra á facebook síðu hans. Nú 
nýverið  opnaði hann vinnustofu sína 
í Hveragerði, gamla barnaskólanum, 
fyrir almenningi á Degi myndlistar-
innar. Fjölmargir notuðu tækifærið og 
kynntu sér verk og starfsaðstöðu lista-
mannsins. Ein af þeim var listmálarinn 
Guðrún Tryggvadóttir sem hér stillir 
sér upp fyrir tíðindamann Suðra með 
Mýrmanni sjálfum. Þá fylgir sýnishorn 
af einu verka hans, myndinni Árstíðir. 

Listamaðurinn stefnir að því að gera 
þetta að árlegum viðburði en þeim sem 
vilja kynna sér verk hans gefst gott tæki-
færi til þess dagana 7. -29. maí en þá er 
Mýrmann með einkasýningu í Gallerí 
Fold. 

Drullusund  
- Nýtt söguskilti í Hveragerði
Nýtt söguskilti við Drullusund 

var afhjúpað í gær. Söguskiltin 
eru orðin níu og hafa þau vakið mikla 
athygli en skiltin eru í senn fróðleg og 
upplýsandi fyrir bæjarbúa og ferða-
menn. Njörður Sigurðsson, sagn-

fræðingur hefur tekið saman textana. 
Á myndinni eru Aldís Hafsteinsdóttir 
bæjarstjóri sem afhjúpaði skiltið, og 
Guðmundur Ingi Gunnlaugsson sem 
dvaldi á Geirlandi í æsku, sagði frá 
æskuminningum tengdar sundinu. 

Óvissa um framtíð 
háskólanáms á 
Laugarvatni
Óvissa ríkir um framtíð há-

skólnámsins á Laugarvatni 
og hefur gert frá því að 

starfshópur skilaði tillögu um að 
færa það til Reykjavíkur. Ársþing 
Sambands sunnlenskra sveitarfélaga 
ályktaði fyrir skömmu gegn hug-
myndum um að færa háskólanámið 
en sú tillagan hefur mætt miklli and-
stöðu heimamanna og þingmanna 
kjördæmisins. Ákvörðun býður há-
skólaráðs. 

Ástríður Stefánsdóttir, dósent og 
deildarstjóri við íþrótta- tómstunda 
og þroskaþjálfadeild menntavísinda-
sviðs Háskóla Íslands, segir enga 
ákvörðun hafa verið tekna um fram-
tíð náms í íþrótta- og heilsufræðum 
á Laugarvatni. Nýverið lagði nefnd 
undir forystu Ástu Möller það til að 
kannaðir yrðu kostir þess að flytja 
námið til Reykjavíkur, meðal annars 
til þess að auka aðsókn að því. 

Ástríður segir að starfshópur vinni 
nú að dýpri greiningu á kostnaði og 
öðru því sem lýtur að framtíð náms-
ins, þar sem valkostirnir eru útfærðir 
frekar. Öllu skipti að bjóða upp á gott 
nám sem aðsókn sé í, en til að geta 
haldið úti öflugu námi þarf á bilinu 
30-50 í árgangi til að geta boðið upp 

á fjölbreytta áfanga. Dregið hefur úr 
aðsókn að náminu undanfarin ár. 

„Mestu skiptir er að geta sótt fram 
og við þurfum að finna bestu leiðina 
til þess. Mikilvægt er að eyða óvissu 
um framtíð námsins og taka ákvörðun 
sem fyrst. Starfshópur sem vinnur að 
því að útfæra valkostina mun leggja 
tilllögur fyrir háskólaráð innan tíðar, 
sem tekur ákvörðunina um fram-
haldið. Þá ákvörðun þarf að undir-
byggja vel og t.d. að greina hvað kostar 
að byggja aðstöðuna á Laugarvatni 
upp en hann er umtalsverður,“ segir 
Ástríður. 

Hörð viðbrögð þingmanna 
og úr sveitarstjórnum
Guðmundur Ármann Pétursson, 
sveitarstjórnarmaður í Grímsnes- og 
Grafningshreppi, mótmælir hug-
myndum um flutning háskólanámsins 
harðlega, líkt og fram kemur í grein 
hans á bls. 4. Hann segir meðal annars: 
„Það þarf að efla háskólanám á Suður-
landi og það rétta er að menntamála-
ráðherra fái það verkefni að skoða 
hvernig hægt er að byggja upp, bæta 
og samþætta það starf sem unnið er á 
Suðurlandi. Það er þingmanna Suður-
kjördæmis að fela ráðherra verkefnið.“

Oddný G. Harðardóttir, þingmaður 
Samfylkingarinnar, tekur undir með 
Guðmundi og segir í samtali við Suðra 
að þegar lagt sé til að fjárhagslega og 
faglega sé gott að sameina skóla þá 
fylgir oft að námsaðstöðu minni ein-
ingarinnar verði haldið, líkt og lagt 
var upp með á Laugarvatni. „Þegar að 
menn lýsa áhyggjum sínum á því að 
til lengri tíma verði minni skólanum 
lokað þá hefur dæmið um sameiningu 
KHÍ og Íþróttaskólans á Laugarvatni 
og HÍ verið tekið um velheppnaða 
sameiningu þar sem minnstu ein-
ingunni sé haldið og námsumhverfi 

hennar. Nú hafa svartsýnisspár gengið 
eftir með tillögu um flutning náms-
ins. Ég vil mótmæla þessari afstöðu 
stjórnvalda harðlega og styð þá starfs-
menn skólans og sveitarstjórnarmenn 
sem talað hafa fyrir því að skólinn fái 
stuðning við að auglýsa og laða til sín 
nemendur“, segir Oddný sem situr í 
fjárlaganefnd Alþingis. 

Unnur Brá Konráðsdóttir er 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins og 
formaður allsherjar- og mennta-
málanefndar Alþingis. Hún segir 
hennar mati komi ekki til greina 
að flytja grunnnám í íþrótta- og 

heilsufræði frá Laugarvatni til Reykja-
víkur. „Á Laugarvatni er góð aðstaða 
og miklir möguleikar til staðar til 
að efla námið enn frekar. Ég hef átt 
nokkra fundi með rektor Háskóla Ís-
lands um þetta mál þar sem ég hef lýst 
afsöðu minni til málsins. Ég mun halda 
áfram að vinna að því að efla námið 
á Laugarvatni en það er nauðsynlegt 
að bregðast við fækkun nemenda með 
því að sækja fram. Við eigum að nota 
þessa vinnu sem fram hefur farið hjá 
Háskóla Íslands til að átta okkur á því 
með hvaða hætti við framkvæmum 
sóknina, “ segir Unnur Brá. 

Unnur brá Konráðsdóttir. Oddný G. Harðardóttir. Guðmundur Ármann Pétursson.

Af facebook síðu Hveragerðisbæjar.

Frá Laugarvatni.  Mynd: Sigurður Bogi Sævarsson.



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll 
með háu baki.

Klassísk enn nútmaleg hönnun 
með þægindin í huga.

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Sannkallaður draumasófi. Sófinn er í senn 
glæsilegur og þægilegur. 

Diva tungusófi

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Ezzy Espace

Demetra svefnsófi

Fáanlegur einnig sem hvíldarstóll. Margir litir í boði.
Fáanlegur bæði raf- eða handstýrðir.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

 
Frábær 3ja sæta hvíldarsófi. Öll sæti stillanleg hand- eða
rafstýrð. Til í mörgum litum. Klæddur leðri eða tauáklæði.

Isabella

Jólatilboð
á völdum vörum

Stærð: 202cm x 150cm

Mjög góður 3ja sæta hvíldarsófi. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tau áklæði. Margir litir í boði.

Edwin
Stærð: 190cm

Nokkrar stærðir í boði

Stærð: 195cm Stærð: 212cm

Stærð: 80cm Nokkrar stærðir í boði

Láttu þér líða velum jólin

Nánari upplýsingar og vöruúrval má sjá á heimasíðu Lúr - www.lur.is 

Mobius

Hágæða heilsurúm. Tvær dýnur eru settar saman í eina 
kápu og ofan á það 60mm Visco eða Latex yfirdýna.

Lama heilsurúm

Borð- og standlampar
TRIPODE 

Ermes Deluxe

Stærð: 75.5cm

Stærð: 220cm
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Þrátt fyrir miklar breytingar á fjölmiðlun í kjölfar netbyltingarinnar 
stendur útgáfa prentaðra héraðsfréttablaða traustum fótum og mæl-
ingar sýna að þau skila góðum árangri fyrir auglýsendur og þá sem þar 

birta efni. Suðri bætist nú í flóruna og byggir á grunni hins góða Selfossblaðs 
en nú nær dreifingin um allt Suðurland þar sem Austur-Skaftafellssýslan og 
Vestmannaeyjar bætast við dreifingarsvæðið. 
Blaðið er opið og óháð, segir fréttir af fólkinu, menningunni og mannlífinu á 
svæðinu og verður dreift inn á öll heimili a.m.k. tvisvar í mánuði. Við hvetjum 
lesendur eindregið til þess að senda okkur efni, myndir og texta, um hvaðeina. 
Ekki síst úr hinu fjölbreytta félagsstarfi sem stundað er á svæðinu. Klúbbar 
hverskonar, leikfélög og kórar eru hvött til að senda okkur myndir og fréttir 
úr starfinu sem og skólar, opinberar stofnanir og fyrirtæki. 
Suðri er öllum opinn og tekur við aðsendu efni um þjóðmál og samfélagið. 
Netfang blaðsins er sudri.heradsblad@gmail.com.

Háskaleg staða á húsnæðismarkaði
Staðan á íslenskum húsnæðismarkaði er um margt háskaleg. Fjár-
magnskostanaður er himinhár og illgerlegt fyrir stóra hópa af ungu fólki og 
tekjulágu að komast í eigið húsnæði og á þann kost einan að búa á erfiðum 
leigumarkaði, þar sem eftirspurn er mikil og verð í hæstu hæðum.
Þessi staða ógnar samfélagsgerðinni og ýtir undir flótta ungs fólks af landi 
brott. Vonandi skila áform um byggingu minni og meðalstórra íbúða árangri 
en margt annað þarf einnig að koma til þannig að staðan batni stórum og 
varanlega.
Hagstofan birti fyrir nokkrum dögum útreikninga á byrði húsnæðiskostnaðar 
sem undirstrika erfiða stöðu á leigumarkaði. Samkvæmt þeim var hún að 
jafnaði hæst hjá leigjendum á almennum markaði árið 2014. Það ár varði 
dæmigerður leigjandi á almennum markaði 24,3% af ráðstöfunartekjum sínum 
í húsnæðiskostnað og 18,7% þeirra vörðu meira en 40% af ráðstöfunartekjum 
sínum í húsnæði, og þá er lítið eftir til annarra nauðþurfta.
Hluti af vandanum er peningamálastefnan og minnsti gjaldmiðill í heimi. 
Benedikt Jóhannesson, ristjóri Vísbendingar, birti fyrir nokkru samantekt sína 
um að kostnaður samfélagsins við að halda úti sjálfstæðum gjaldmiðli væri 
um 200 milljarðar árlega, sé litið til vaxtamunar á milli Íslands og annarra 
vestrænna landa. Það er svimandi hár kostnaður sem tekur um fimmtung 
tekna launafólks í landinu.
Staðan er háskaleg og húsnæðismálin eru stærsta óleysta viðfengsefni stjórn-
málanna. Stór skref þarf að stíga á næstu mánuðum og misserum til að leysa 
vandann og leggja á borðið raunhæfa valkosti til framtíðar. Það hafa flokk-
arnir flestir forðast að gera, enda kjarni málsins framtíð krónunnar og tengsl 
landsins við Evrópusambandið.

Björgvin G. Sigurðsson

Sendið efni 
í Suðra

LEIÐARI

Stór verkefni í Ölfusi
-stöndum vörð um Garðyrkjuskólann

Heldur hefur íbúum Ölfuss 
fjölgað það sem af er árinu 
eða um 3%. Uppgangur hefur 

verið og er í dreifbýli Ölfuss en Þor-
lákshöfn hefur átt undir högg að sækja. 
Einhugur er í bæjarstjórn um að snúa 
þróuninni við í Þorlákshöfn en einkum 
tvö mál eru íbúaþróun þar erfið. Uppúr 
hruninu eignuðust lánastofnanir all-
margar íbúðir sem hafa staðið meira 
og minna tómar síðustu árin og verið 
til sölu yfirverði. Eftir fund með Íbúða-
lánasjóði núna í haust standa væntingar 
til þess að ásett verð taki mið af ástandi 
eigna og markaðsverði. 

Stærstu málin í skipulagsmálum 
Ölfuss eru að horfið er frá stóriðju-
draumum og lóðir til þeirra ætlaðar 
verða teknar út úr aðalskiplaginu, nú 
verður horft til matvælatengdrar starf-
semi. Helst er að nefna að allstór svæði 
vestur með ströndinni frá bænum 
verða skilgreind fyrir fiskeldi. Það er 
verið að banka uppá með ýmsar fyrir-
spurnir og við viljum vera tilbúin með 

iðnaðarlóðir til þess að stytta skipulags- 
og framkvæmdatíma. 

Umfangsmiklar dýpkunarfram-
kvæmdir standa nú yfir í höfninni 
sem ganga vonum framar. Að loknum 
þessum áfanga verður mögulegt að taka 
til hafnar fragtskipt á stærð við þau sem 
og Eimskip og Samskip gera út, sem 
og minni skemmtiferðaskip. Löngum 

hefur verið lagt til á Alþingi að byggð 
verði stórskipahöfn í Þorlákshöfn sem 
geti tekið inn skip sem eru margfalt 
stærri en þau sem nú sigla til Íslands. 

Þessi draumur mun tæpast rætast í 
náinni framtíð og því er hugmynda-
vinna í gangi að annari nálgun. Hug-
myndin gengur út á að núverandi höfn 
verði stækkuð til austurs og að hluta 
til inn í landið. Breytingin getur gefið 
álíka lengd viðlegukanta fyrir fragtskip 
eins og eru í Sundahöfn fyrir margfalt 
minni kostnað en langstærsti draumur-
inn til þessa. Uppland hafnarinnar, sem 
er gríðar stórt, gefur mikla möguleika. 

Bæjarstjórnarfundur október-
mánaðar var haldinn í Garðyrkjuskól-
anum á Reykjum í Ölfusi (LBHÍ). Ljóst 
er að þrengt er að skólanum úr ýmsum 
áttum, augljóst er hverjum þeim sem 
kemur að Reykjum að skólinn er í 
svelti. Sunnlendingar verða með öllum 
ráðum að standa vörð um skólann á 
þessum stað og það merka starf sem 
þar er unnið. 
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Suðri inn á hvert heimili!

Höfundur er
Guðmundur Oddgeirsson,  

bæjarfulltrúi framboðs  
félagshyggjufólks í Ölfusi.

Háskólanám á 
Laugarvatni í hættu? 
Skýrsla sem nýlega var unnin 

fyrir rektor Háskóla Íslands og 
varðar fyrirkomulag og staðsetn-

ingu náms í íþrótta- og heilsufræði á 
Laugarvatni kallar á hörð viðbrögð. 
Greinahöfundar kjósa að fjalla um stað-
setningu námsins umfram flesta aðra 
þætti málsins og virðist þeim nánast 
ömugulegt að sjá tækifæri í staðsetningu 
námsins að Laugarvatni. 

Það er væntanlega ekki tilviljun 
að vísindamenn íþróttafræðaseturs á 
Laugarvatni hafa fengð 14 rannsóknar-
styrki á síðustu 10 árum frá Rannís 
auk þess sem starfsmenn háskólans 
á Laugarvatni eru í öflugu alþjóðlegu 
samstarfi og samvinnu. Fjölmargir 
meistara- og doktorsnemar hafa unnið 
sín verkefni í þessum rannsóknarverk-
efnum og mörg þeirra hafa vakið verð-
skuldaða athygli. 

Síðustu ár hafa verið skólanum, nem-
endum og starfsmönnum erfið. Ekki 
hefur verið veitt fé til að sinna nauðsyn-
legu viðhaldi og endurbótum á húsnæði 
og tækjum skólans. Starfsfólk skólans 
hefur hvorki fengið þann stuðning né 
nauðsynlegt fé til að sækja fram og 
kynna námið á þann hátt sem nauðsyn-
legt er að gera í nútíma samfélagi þar 
sem samkeppni er um nemendur. 

Það verður að teljast athyglis-

vert að forsvarsmönnum íþrótta- og 
heilsufræði á Laugarvatni hefur verið 
bannað að fara í endurskoðun á nám-
inu á Laugarvatni og að vinna að því 
að bæta ímynd þess. Stjórnendur og 
forráðamenn Menntavísindasviðs Há-
skóla Íslands hafna því að þessi vinna 
eigi sér stað. 

Við þessar aðstæður er hópur kennara 
og nemenda að vinna framúskarandi 
gott starf. Nemendur á Laugarvatni eru 
í 94% tilvika „Mjög eða frekar ánægðir 
með námið“, meðtaltalið í Háskóla Ís-
lands er 87%. 

Námið á Laugarvatni er í fjötrum 
og það er auðvelt að álykta að skýrslu-
höfundar hafi gefið sér niðurstöðu og 
unnið út frá henni. 

Við þessari stöðu þarf að bregðast á 
víðum grunni. Þingmenn Suðurkjör-
dæmis ættu að hlutast til um að mennta-
málaráðherra verði falið að skipa nefnd 
sem skoði samþættingu, tækifæri og 
mögulega uppbyggingu háskólanáms 
á Suðurlandi. 

Það má ekki gleyma því að fyrir 
framan okkur Sunnlendinga er há-
skólanám í íþrótta- og heilsufræði 
á Laugarvatni, Garðyrkjuskólinn á 
Reykjum (LBHÍ) þar sem eru mikil 
tækifæri ef sá skóli kæmist út þeim 
fjötrum sem hann hefur verið settur í. 

Landgræðslan í Gunnarsholti með sitt 
fræðastarf, Sesseljuhús umhverfissetur, 
rannsóknarmiðstöð í jarðskjálftaverk-
fræði á Selfossi og fleiri aðilar sem hægt 
er að telja upp. Háskólafélag Suðurlands 
er leið sveitarfélaga á Suðurlandi til að 
stuðla að uppbyggingu Suðurlands sem 
þekkingarsamfélags og þar er unnið 
metnaðarfullt starf. Tækifærin eru um 
allt og þau á að nýta. 

Það þarf að efla háskólanám á Suður-
landi og það rétta er að menntamála-
ráðherra fái það verkefni að skoða 
hvernig hægt er að byggja upp, bæta 
og samþætta það starf sem unnið er á 
Suðurlandi. Það er þingmanna Suður-
kjördæmis að fela ráðherra verkefnið. 

Höfundur er
Guðmundur Ármann Pétursson, 

sveitarstjórnarmaður. 

Fjármagn tryggt fyrir Grynnslin
Á ársþingi SASS var lögð þung 

áhersla á að tryggja fé til rann-
sókna á sandburði í og umhverfis sunn-
lenskar hafnir svo finna megi varan-
legar lausnir á þessari náttúruvá. Þingið 
segir óásættanlegt að hafnarsjóður 
Hornafjarðar þurfi að standa sjálfur 
straum að kostnaði við aðgerðir sem 

tryggja, þó ekki nema til bráðabirgða, 
eðlilega umferð fiski- og fraktskipa 
um Hornafjarðarós. Hafa ber í huga 
að Grynnslin eru fyrir utan skilgreint 
hafnarsvæði og mikilvægt að ríki og 
sveitarfélagið taki höndum saman um 
framkvæmdir þeirra 
vegna.

Skorað á þingmenn að tryggja 
ART verkefninu framtíð
-spurt um verkefnið á Alþingi

Ársþing SASS 2015 lýsir yfir 
áhyggjum sínum vegna 
fyrirhugaðra áætlana rík-

isstjórnar um að leggja niður ART 
verkefnið á Suðurlandi. 

Skorað er á þingmenn Suðurlands 
að standa vörð um þetta mikilvæga 
verkefni og óskar eftir því að vel-
ferðarráðherra gangi strax frá nýjum 

samningi um ART verkefnið til fram-
búðar. 

Nýverið var lögð fram skrifleg fyr-
irspurn á Alþingi um framtíð ART 
verkefnisins af Björgvini G. Sigurðs-
syni til velferðarráðherra sem á eftir 
að svara henni. Fyrirspurnin er: Hvað 
líður samningi velferðarráðuneytisins 
við sveitarfélög á Suðurlandi um fram 

hald ART-verkefnisins? Standa yfir 
viðræður um samning og hvenær er 
gert ráð fyrir að þeim ljúki? Hver eru 
áætluð framlög til verkefnisins og lengd 
samnings um það? 

Því ætti framtíð verkefnisins að skýr-
ast fljótlega, en greinilegt er að mikil 
samstaða er um það í héraði að halda 
því áfram. 



Hársnyrtitæki

NóvemberdagarNóvemberdagar
-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis-hagstæð innkaup til gjafa og heimilis

Átta bolla 
pressukanna 
og hitakanna í 
senn.

Endingargóð kaffivél 
til heimilisnota 
frá traustum 

framleiðanda. 

NI300 600 626

Verð: 10.900,-

dv 2240

DVD spilari

Verð: 69.900,-

Margar gerðir 
ryksuga í ýmsum 
litum.

20%
afsláttur

20%
afsláttur

15%
afsláttur

SteamOne er sáraeinfalt í 
notkun og ekki tekur nema 
eina mínutu að gera tækið 
klárt fyrir afkastamikla 
gufusléttun á hvaða efni 
sem er, eða bara til að drepa 
rykmaurinn í rúminu.

Skaftryksugan frá 
AEG er snúrulaus og 

þægileg í notkun, 
hljóðlát og öflug.

Leikir frá kr. 4.990,-

Verð: 69.900,-
Verð: 46.900,-Verð: 39.900,-

Þessar vinsælu leikjatölvur eru komnar í 
nýrri útgáfu, með betri stjórnun, stærri skjá 

og öflugri. Til í nokkrum litum. 
Gott úrval leikja.

XL

Þessi leikjatölva hefur slegið rækilega 
í gegn og var kosin leikjatölva ársins 

2015 af Forbes.

Splatoon Super Smashbros Mario Party 10

UE40”JU6415  
kr.159.900.-
UE48”JU6415  
kr.189.900.-
UE55”JU6415 
kr. 239.900.-

JU6415: 
• 4K 
• UHD 
• SMART 
• 1000 PQI

Verð: 52.500,-

PIX-HM32V-K

Pioneer Hljómtækjasamstæða með 
Bluetooth

Verð: 26.900,-

Verð: 12.900,-

Afsláttarverð: 33.900,-
Verð: 29.900,-

Verð: 7.900,-

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Allinox
Góðir og stórir   
         stálpottar 
             á fínu verði. 

Þessar snjöllu 
ruslafötur eru 

sívinsælar og koma 
reglulega í nýjum 

litum.

TouchBinÞvottavél
LW87680
8 KG. - 1600 SN.

Uppþvottavél
FSILENCW2p

Verð áður 
kr. 169.900,-
Tilboð kr. 129.900,-

Hvít verð áður 
kr. 129.900,-
Tilboð kr. 99.500,-

Stál verð áður 
kr. 139.900,-
Tilboð kr. 109.900,-

UE40”JU6675
kr.169.900.-
UE48”JU6675 
kr. 199.900.-
UE55”JU6675 
kr. 279.900.-

JU6675:
• 4K 

• UHD 
• SMART 

• 1300 PQI

24/2524/25
Bestu sjónvörpin 

skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Bestu sjónvörpin 
skv. Neytendablaðinu 24.09.15 og IRCT

Gæða 
pressukönnur
sem prýði er að, 
í góðu úrvali.

Stærðir:
9, 11, 13,5, 
16, 19 ltr.

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333



Eigum á lager 
Ford F350 Lariat 2016 
og Dodge Ram 3500

Ford F350 2016  Lariat

Dodge Ram 3500 Longhorn 2016

• Varahlutir  • Sérpantanir 
• Aukahlutir  • Bílasala 
• Verkstæði Umboðsaðilar BL 

á Selfossi 

IB ehf • Fossnes A • 800 Selfoss • ib.is

Sími 4 80 80 80
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Unnar 
Þór 
sjötugur
Unnar Þór Böðvarsson, fyrr-

verandi skólastjóri, er einn 
af áhrifamestu og farsælu-

stu skólamönnum landsins. Hann 
var um áratugaskeið skólastjóri á 
Suðurlandi. Fyrst í Aratungu og síðan 
í Hvolsskóla, þar sem hann skilaði 
merku verki. Unnar Þór fagnaði 
áfanganum með vinum og kunn-
ingjum í Grindavíkurskóla, þar sem 
Halldóra Gunnarsdóttir sambýlis-
kona Unnars starfar sem skólastjóri. 

Hátíð í bæ – jólatón
leikar í níunda sinn
-skemmtilegt að standa fyrir jólatónleikum í heimahéraði,  
segir Kjartan Björnsson rakari, forseti bæjarstjórnar Árborgar og tónleikahaldari. 

Jólatónleikarnir Hátíð í bæ verða 
haldnir í níunda sinn miðviku-
daginn 9. desember í Iðu, íþrótta-

húsi FSu á Selfossi. Kjartan Björnsson 
er maðurinn á bak við tónleikana og 
segir hann hugmyndina þá að bjóða 
Sunnlendingum upp á stóra jólatón-
leika líkt og gert er á höfuðborgarsvæð-
inu, með landsþekktum flytjendum í 
bland við sunnlenska listamenn sem 
alltaf hafa skipað stóran sess á tónleik-
unum. Þetta eru níundu tónleikarnir og 
kennir margra grasa með flytjendum 
allt frá Vík í Mýrdal, Rangárvallasýslu 
og hingað í Árnessýsluna. 

„Það er selt inn á mjög sanngjörnu 
verði miðað við að flytjendur eru um 
120 og því fullkominn óþarfi að leita 
langt yfir skammt með afþreyingu í 
aðdraganda jólanna. Maður er svo 
skrítinn að finnast þetta vafstur 
skemmtilegt í alla staði og verandi 
mikið jólabarn sjálfur þá passar þetta 
vel inn í myndina. Mörg fyrirtæki á 
svæðinu hlaupa svo undir bagga og 

hjálpa mér að gera þetta mögulegt en 
án þeirra og aðstoðar fjölskyldu og vina 
væri þetta ekki hægt ár eftir árm“ segir 
Kjartan. 

Hann segir að tvö megin verkefnin 
séu að selja miða á tónleikana og mark-
aðssetja sem er mjög dýrt mál þegar 
ódýrt er selt inn og hinn höfuðverk-
urinn er að koma saman prógramminu 
og stilla upp dagskrá. 

„En allt hefst þetta að lokum og sú 
sterka vitund sunnlendinga að styðja 
framtak í heimahéraði vegur þungt til 
þess að láta þetta ganga upp. Frábærir 
listamenn bæði í söng og hljóðfæraleik 
gera þessa hátíð okkar svo að magn-
aðri jólagleði að ógleymdum leyni-
atriðum sem alltaf koma mönnum 
í opna skjöldu. Forsalan er á fullu á 
Rakarastofunni í Miðgarði og á midi.
is og einnig er hægt að panta miða í 
síma 8992499. Árlega gefum við svo 
fjölmarga miða “Sjóðnum góða” sam-
starfsverkefni kirkjunnar og Rauða 
krossins og gefum þannig tækifæri 

þeim sem minna mega sín í okkar sam-
félagi sem er alveg sérstaklega ánægju-
legt“, segir Kjartan en tónleikarnir hafa 
verið fjölsóttir og eru þakklátt framtak 
sem margir kunna vel að meta, enda 
vel að verki staðið í hvívetna og standa 
þeir fyllilega samanburð við það besta 
á þessum vettvangi.

bgs

Stýrihópur stefnir að 
útboði á nýjum Herjólfi
Elliði Vignisson, bæjarstjóri 

í Vestmannaeyjum, segir að 
unnið sé að útboði á nýjum 

Herjólfi og að störfum sé stýrihópur 
sem ætlað er það hlutverk að hann og 
bjóða út ferju sem á að geta gengið 
í Landeyjahöfn við allt að 3,5 metra 
ölduhæð. 

Elliði segir málin vissulega ganga 
hægt enda séu Eyjamenn og gestir 
þeirra búnir að bíða eftir nýrri ferju 
síðan 2008. Vonir standa þó til að smíði 
ferjunnar verði boðin út á næstu vikum. 

Aðspurður um hvort sátt sé um að 
smíða minni ferju, sem gæti ekki siglt 
á Þorlákshöfn þegar ófært er í Land-
eyjahöfn segir hann svo ekki vera og að 
raunhæft sé að Landeyjahöfn geti verið 
opin stærstan hluta ársins. 

„Nei það yrði aldrei sátt um ferju 
sem getur ekki siglt í Þorlákshöfn 
og sem betur fer stendur það heldur 
ekki til. Ég efast ekki um að höfnin 
geti verið opin mest allt árið. Hafnir 

um allt land eru í stöðugri þróun og 
allar bestu hafnir landsins hafa tekið 
miklum breytingum á seinustu ára-
tugum. Dugar í því samhengi að skoða 
til dæmis höfnina í Grindavík, Þorláks-
höfn og hér í Vestmannaeyjum. Engin 
þeirra er nú lík því sem var þegar ég var 
barn. Á sama hátt á Landeyjahöfn eftir 
að þróast og verða betri,“ segir Elliði. 
-Hvað er annars efst á baugi í Eyjum, 
helstu verkefni ykkar hjá bænum? 

„Í Vestmannaeyjum gengur vel. 
Kjarnagreinarnar, sjávarútvegur og 
ferðaþjónusta, standa mjög sterkt og 
það eru gríðalega miklar fjárfestingar 
að eiga sér stað. Vestmannaeyjabær er 
svo í raun ekkert annað en afleiða af 
gengi annarra. Þannig að við kvörtum 
ekki. “

Kjartan björnsson.



Munaðarleysinginn, örlagasaga Matthíasar Bergssonar eftir 

Sigmund Erni Rúnarsson er stórbrotin ævisaga um mann sem 

fór til heljar og aftur heim – til æskuástarinnar. Við sögu koma 

Marlene Dietrich, Alice Cooper, Axl Rose, Marlboro-maðurinn, 

morðingi Johns Lennon – og þrír Bandaríkjaforsetar, svo 

nokkur séu nefnd. Einhver óvenjulegasta ævisaga síðari ára!

„MÉR HEFUR
VERIÐ LÍKT VIÐ
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Gott skipulag leiðir til 
umbóta í samfélaginu
Á fundi í Tryggvaskála laugardaginn 21. nóvember 
kynnir Trausti Valsson skipulagsfræðingur bók sína: 
Mótun framtíðar. Fundarstjóri verður Guðni Ágústs-
son. Fundurinn hefst kl. 13.30 og verður bókin þar 
til sölu á sérstöku tilboðsverði. Frekari upplýsingar 
um bókina og fundinn er að finna á facebook síðunni 
Mótun framtíðar. Bók Trausta er stórvirki sem rekur 
sögu þessa merkilega umbótamanns í skipulagsmálum. 
Bókin er sérlega lipurlega skrifuð og skemmtileg af-
lestrar og full fróðleiks um þann merka málaflokk sem 
skipulagsmál eru. Suðri tók Trausta tali um bókina, 
fundinn og ævistarfið. 
Aðeins um bókina fyrst, þú lýsir þér í 
inngangi sem hugsjónamanni, er þetta 
ævistarf hugsjónamanns um áhrif 
skipulags á mannlífið? 

Já, það hafa frá því ég var ung-
lingur, búið í mér hugsjónir um að 
bæta mannlífið. Á námsárum mínum 
í Berlín sá ég að skipulag - hvort sem 
það er skipulag borga eða svæða - 
gefur góða möguleika á að koma fram 
ýmsum mikilvægum umbótum og 
hugsjónum. Til dæmis á sviði aðal-
skipulags er það verkefnið að teikna 
upp mynd af framtíðinni eftir cirka 
20 ár. Því verða menn að hugsa stórt, 
og setja sig í „hugsjónagírinn“ til 
skipulagið leiði til grundvallandi um-
bóta á aðstæðum fólks og fyrirtækja. 
Þú bendir á að ferðamenn fari lítið 
út fyrir góða vegi, heldur þú að upp-
byggðir vegir yfir Sprengisand og Kjöl 

muni hafa mikil 
áhrif á dreifingu 
ferðamanna, ís-
lenskra og erlendra? 

Já, þetta var t.d. 
reynslan á leiðinni 
til Lakagíga, þar 
sem vegur leiddi til 
mjög minnkaðs utan-
vegaaksturs. Já, vegir 
yfir Sprengisand og K j ö l 
mundu auðvelda flæði ferðmanna 
lengra út á land. og dreifa, þar með, 
álaginu á landið. Góðir vegir er 
forsenda þess almenningur og ferða-
menn á venjulegum bílum fái að njóta 
landsins. Einn stærsti ávinningurinn 
af góðum hálendisvegum er að með 
þeim mynduðst góðar hringleiðir, en 
fólk vill ekki aka sama veginn fram og 
til baka langar leiðir. Þannig gæti t.d. 

góður 
Kjalvegur 

leitt til þess að 
fólk ferðaðist frekar til 

Akureyrar því að þá þyrfti 
ekki að aka hringveginn til baka, 

heldur gæti fólk, á bakaleiðinni, notið 
öræfana á Kili og heimsótt djásnir 
Suðurlands á síðasta hluta ferðarinnar. 
Skiptir skipulag mannvirkja miklu 
máli um samfélagsgerðina, samfé-
lagsmótunina? 

Hvað varðar mótun alls landsins 
skipta mannirki eins og vegir, hafnir 
og flugvellir mestu máli. Vegir og vega-
kerfi í þéttbýli er líka grundvallandi 
atriði. Hvað varðar húsagerð, er vissu-
lega ódýrast að byggja blokkir, en 

minni hús gefa íbúunum kost á meiri 
jarðnánd. 
Sérðu fyrir þér miklar breytingar á 
byggðaþróun næstu áratugina, út frá 
stefnu og gjörðum skipulagsyfirvalda? 

Ég tel að leiðrétta verði aðstöðumun 
sveitarfélaganna utan Höfuðborgar-
svæðisins, einkum er varðar sam-

göngur. Ég þreytist aldrei á að lýsa 
hve mikilvirkir góðir hálendisvegir 
gætu orðið í að stytta vegalegdir, og 
þar með ferðatíma, milli byggðalaga. 
Bætur í samgöngum á þennan hátt, eru 
lykilatriði í því að styrkja byggðarlög í 
núverandi varnarbaráttu þeirra. 
Er að þinu mati rétt að koma skipulags-
valdinu fyrir hjá sveitarfélögunum, þ. 
e. að fenginni staðfestingu umhverfis-
ráðherra? 

Þetta er það fyrirkomulag sem nú 
er í gildi, en vandinn hefur verið sá að 
SUM sveitarfélögin hafa víða verið of 
smáar skipulagseiningar. Sameining 
sveitarfélaga hefur á nokkrum stöðum 
bætt hér úr. Í flestum tilfellum vantar 
þó, þrátt fyrir svæðisskipulög, meira 
yfirgrípandi skipulagsramma, líkt og 
þann sem við gerðum fyrir SV-land 
fyrir tuttugu og tveimur árum. 
Að lokum um fundinn á Selfossi 
á laugardaginn af hverju er hann 
haldinn á Selfossi og tengsl þín við 
Suðurlandið? 

Móðurætt mín er öll frá Suðurlandi. 
Afi og amma; Guðjón og Elínborg, 
bjuggu í Unnarholti þaðan sem afi var, 
en amma var frá Ferjunesi í Flóa. Fjögur 
syskini mömmu bjuggu síðan í Hrepp-
unum; í Hvítárdal, Unnarholti, Hóla-
koti og á Sandlæk. Alls var ég um tíu 
ár í sveit í Hreppunum. Ýmsir ættingjar 
mínir búa enn í Hreppunum og margir 
búa á Selfossi. Dóttir mín Hrönn, 
hönnuður, og maður hennar Tómas, 
rafmagnsfræðingur, ásamt dótturinni 
Hörpu, Hua Zi, fluttust á Selfoss fyrir 
um einu og hálfu ári þannig að ég kem 
núna í seinni tíð meira á Suðurlandið, 
mér ætíð til mikillar ánægju. 

bgs

Ofríki – uppreisn gegn ofríki yfirvalda
Ofríki er fjórða bók Jóns 

Hjartarsonar, fyrrverandi 
fræðslustjóra og bæjarfull-

trúa, en fyrri bækur hans um uppvöxt 
í Strandasýslu og síldarár á Raufarhöfn 
sem komu út 2010 og 2011 fengu fínar 
viðtökur. Árið 2013 sendu Jón og 
sonardóttir hans Ása Ólafsdóttir frá 
sér ævintýrabókina Allskonar sögur 
sem er fyrir börn á öllum aldri. 

Í Ofríki segir frá því að fyrir liðlega 
einni öld gerði bóndinn á Randvers-
stöðum í Breiðdal uppreisn gegn yf-
irvöldum í Breiðdalshreppi. Ástæðan 
var sú að yfirvöldin komu í veg fyrir að 
geðsjúk eiginkona hans fengi að leita 
sér lækninga og reyndu í framhaldinu 
að bola honum burt úr héraðinu. 

„Ofríki er áhrifamikil saga frá um-
brotaskeiði í lífi þjóðarinnar þegar 
hillir undir nýja tíma og ný viðhorf, 

meðal annars með stofnun Klepps-
spítala í Reykjavík, en framkoma við 
fátæklinga ræðst þó enn af gamalgró-
inni vinnukergju stórbænda, þar sem 
smælingjarnir mega sín lítils gagnvart 
ofríkinu

Barátta Ólafs Ásgrímssonar er 
merkileg fyrir þær sakir að hann 
veitti yfirvöldunum svo harðsnúið 

viðnám að þau þurftu 
að beita öllum tiltækum 
lagakrókum til að koma 
honum undir, eins og 
lesa má í þeim 140 máls-
skjölum sem lögð voru 
fyrir sýslumann Vestur 
-Skaftafellssýslu til úr-
skurðar 1918. 

Það var fáheyrt að fá-
tækur alþýðumaður risi 
upp gegn yfirvöldunum. 
Sama áræðni og kjarkur 
fylgdi fjölskyldunni 
áfram og reyndist henni 
bjargvættur þegar þrí-
tugan hamarinn var að 
klífa eins og sagt er frá í 
bókinni,“ segir í frétta-
tilkynningu frá Sunn-
lenska bókakaffinu.

Gröfutækni 
bauð lægst 
í stranda-
stíginn
Sex verktakar buðu í lagningu 

göngustígs á milli Stokkseyrar 
og Eyrarbakka og var Gröfutækni 
með lægsta tilboðið. Verkið felur í 
sér uppbyggingu á göngustíg milli 
Stokkseyrar og Eyrarbakka. Stígur-
inn liggur frá gamla ruslahaugaveg-
inum við Eyrarbakka að sjóvarnar-
garði rétt við Hraunsá, um gróin 
tún, eftir gömlu fráveitulagnastæði 
og einnig um mýrlendi að hluta. Að 
auki liggur stígurinn um svæði þar 
sem líkur eru á fornminjum. Hluti 
verksins skal unnin á árinu 2015 en 
heildarverklok eru 17. maí 2016. 

Trausti valsson skipulagsfræðingur.



919.  Nóvember 2015

Síðustu sýningar á Bangsímon 
hjá Leikfélagi Selfoss
Þann 31. október frumsýndi 

Leikfélag Selfoss leikritið 
Bangsímon eftir finnska leik-

skáldið og leikarann Petre Snickars 
sem byggt er á hinum frægu 
sögum Alans Alexanders Milne um 
Bangsímon og vini hans frá þriðja 
áratug 20. aldar. Sýningin hefur 
fengið góðar viðtökur og hörku fína 
dóma. Það er Selfyssingurinn Guð-

finna Gunnarsdóttir sem leikstýrir 
leikgerð Peter Snickars en það var 
Sigríður Karlsdóttir sem þýddi leik-
ritið. Þýðing söngtexta var í höndum 
Hönnu Láru Gunnarsdóttur. Nú fer 
hver að verða síðastur að bregða sér 
í litla leikhúsið við Sigtún á Selfossi 
og sjá þessa fínu sýningu. Þeim líkur 
laugardaginn 21. nóvember en þá 
verða tvær sýningar. 

Stöðugleikinn er á ábyrgð launafólks
Halldóra S. Sveinsdóttir hefur um árabil verið í forystu sunnlenskra verka-
lýðsmála og er nú formaður Bárunnar - stéttarfélags. Suðri lagði nokkrar 
spurningar fyrir baráttukonuna fyrir bættum kjörum vinnandi fólks um 
helstu baráttumálin. 

-Hvernig finnst þér staðan vera á 
kjarabaráttu launafólks þessi miss-
erin? 

Nú hefur verið undirritað ramma-
samkomulag milli aðila vinnmark-
aðarins sem hefur þann tilgang að 
stuðla að bættum vinnubrögðum við 
gerð kjarasamninga, auka kaupmátt 
við efnahagslegan stöðugleika á grund-
velli lágrar verðbólgu, stöðugs gengis 
og lægra vaxtastigs. Þetta er góð og 
gild markmið og mjög þarft að bæta 
vinnubrögð við gerð kjarasamninga og 
koma hér á stöðugleika. Því miður eru 
ekki allir aðilar vinnumarkaðarins með 
í þessu samkomulagi því það felur í sér 
jöfnun lífeyrisréttinda sem er mjög 
þarft mál. Þetta er eingöngu tvíhliða 
samkomulag, ríkisstjórnin er ekki aðili 
að samkomulaginu. Eins og svo oft 

er stöðugleikinn á ábyrgð launafólk. 
Þetta samkomulag þ. e. a. s sameiginleg 
launastefna til ársloka 2018 rammar 
inn ákveðið svigrúm til launahækk-
ana og ekkert sérstak samkomulag er 
í þessu varðandi hækkun lægstu launa 
sem er mjög miður því við höfum ekki 
lokið þeirri vegferð. 
-Náðust mikilvægir áfangar í síðustu 
samningum? 

Við hjá Starfsgreinasambandinu, 
Báran, stéttarfélag og fleiri, fórum 
fram kröfuna um 300.000 innan 
þriggja ára. Með samstilltu átaki 
náðum við sérstökum hækkunum á 
lægstu launin og 300.000 voru í höfn. 
Mikil umræðum varð í þjófélaginu 
um kröfuna og allir sammála um að 
betur mætti ef duga skyldi. Við teljum 
okkur hafa náð árangi og vorum sátt 

fyrir okkar fólk. Í framhaldinu koma 
svo hópar sem töldu sig eiga inni leið-
réttingu og þar með byrjar svokallaða 
höfrungahlaup sem við höfum ekki 
séð fyrir endann á. 
-Hver eru helstu baráttumálin nú? 

Miðað við bæði spár um fram-
kvæmdir og þær framkvæmdir sem 
þegar eru hafnar eiga stéttarfélögin nóg 
með að verja þau réttindi sem þegar 
hafa náðst. Það er stundum lítil virðing 
borin fyrir launþeganum þegar nóg er 
að gera og skortur er á vinnuafli. Það 
er ótrúlegt hvað menn verða vandir af 
virðingu sinni og eru tilbúnir til þess 
að þverbrjóta lög og reglur vinnumark-
aðarins. 
-Eru húsnæðismálin það sem stendur 
þínu fólki næst, aðgengi að lánsfé, háir 
vextir, framboð af litlu og meðalstóru 
húsnæði? 

Húsnæðismálin eru eitt af stærstu 
málunum í dag. Ungt fólk getur ekki 
keypt eða leigt íbúð nema með ein-
hverjum „hundakúnstum“ þar sem 
einhverjir sem standa þeim næst verða 
að vera með í leiknum ef þeir eru þá til. 
Alþýðusamband Íslands hefur verið 
með góðar og raunhæfar tillögur í 
þessum efnum. 
-Er uppbygging alvöru leigumarkaðar 
stór þáttur í betra húsnæðiskerfi? 

Það er löngu tímabært að byggja 
upp leigumarkað á sanngjörnu verði 
sem yrði eftirsóknarverður kostur til 
framtíðar. Það er alveg með ólíkindum 
hvernig málin hafa þróast. Fólk hefur 
verið rekið út af heimilum sínum, 
eignir þess seldar í pökkum á miklum 
afslætti til fasteignafélaga sem leigja 
síðan á okurverði. 
-Heldur þú að bann á verðtryggingu 
neytendalána sé einhver lausn, kemur 
það ekki niður á tekjulægra fólki, 
sem fengi ekki greiðslumat á lán með 
breytilegum vöxtum þar sem afborg-
anabyrði er um 30% hærri og getur 
sveiflast mikið til? 

Vextir á Ísland eru háir og virðist 
Seðlabankinn vilja verða með belti og 
tvöföld axlabönd. Hækkun stýrivaxta 
í 1,8% verðbólgu og kenna það launa-
hækkunum er ótrúlegt og mjög svo 
ótrúverðug aðgerð. Í dag þá er meiri 

ásókn í verðtryggð lán greiðslubyrgði 
óverðtryggðra lána er hærri. Þetta er 
valkostur sem verður að vera. Vextir 
lækka ekki með því að taka af verð-
tryggingu, því miður. 

 bgs

Gils einarsson, formaður verslunarmannafélags Suðurlands og Halldóra 
S. Sveinsdóttir, formaður bárunnar - stéttarfélags, í vinnustaðaheimsókn í 
Fontana á Laugarvatni.

Halldóra og Gils í heimsókn í Kjörís í Hveragerði með þeim Guðrúnu og valdi-
mar Hafsteinsbörnum sem reka þetta flotta og öfluga fyrirtæki.

Kvenfélagið Bergþóra 
færði Kirkjuhvoli gjöf
Í tilefni af 80 ára afmæli Kvenfé-

lagsins Bergþóru í Vestur-Land-
eyjum, ákvað kvenfélagið að 

færa Hjúkrunar- og dvalarheimilinu 
Kirkjuhvoli að gjöf 50” Panasonic 
sjónvarpstæki af fullkomnustu gerð. 
Er það einlæg von kvenfélagskvenna 

að gjöfin verði heimilisfólki bæði til 
gagns og ánægju. Þetta kemur fram á 
heimasíðu Rangarþings eystra, hvols-
vollur.is. 

Kvenfélagið færði einnig Hildi 
Ágústsdóttur frá Klauf í Vestur-
-Landeyjum gjöf frá kvenfélaginu 

en hún varð 80 ára þann 13. október 
sl. Hildur gekk í kvenfélagið 1971 
og gengdi formennsku í samtals 24 
ár, samfellt frá 1991 - 2009 og áður 
frá 1982 - 1988. Félagskonur eru 
þakklátar Hildi fyrir vel unnin störf 
í gegnum tíðina. 

Á myndinni er; ólöf Guðbjörg eggertsdóttir sem veitti sjónvarpinu viðtöku. með á myndinni eru bóel Anna Þór-
isdóttir, formaður Kvenfélagsins bergþóru, Svanhildur Guðjónsdóttir, gjaldkeri Kvenfélagsins bergþóru, og Guðjón 
Ingi Guðlaugsson aðstoðarmaður

Halldóra, Guðbjartur ólafsson, skólastjóri vallaskóla, og Gils í heimsókn í 
skólanum
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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
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Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

Líf og fjör í Lions
Fjölmargir klúbbar starfa af 

miklum þrótti á Suðurlandi. 
Suðri hvetur klúbba til að 

senda blaðinu myndir og fréttir úr 
starfi sínu. Hér má sjá Lionsfélaga úr 
Dynk taka á móti Lionsmönnum og 
Kvenfélagskonum frá Laugarvatni og 
Dynksmenn gera sér glaðan dag með 
Magnúsi Kjartanssyni tónlistarmanni, 
sem býr á Snæfoksstöðum í Grímsnes- 
og Grafningshreppi. Hann var gestur 
félagsfundar Dynks í Hestakránni þar 

sem hann tók nokkur af sínum þekkt-
ustu lögum og sagði sögurnar á bak 
við þau. 

Lionsmenn á Selfossi héldu fjölsótt 
og myndalegt kótilettukvöld fyrir 
nokkru. Selfossklúbburinn er með elstu 
Lionsklúbbum landsins og starfar af 
miklum krafti. Vel safnaðist á muna-
uppboðinu og rennur það óskipt til 
góðra verkefna og þeirra sem minna 
mega sín.

Myndir: Gylfi Guðmundsson.

magnús Kjartansson tók nokkur af sínum bestu lögum í Hestakránni. 
Myndir Bjarni Hlynur Ásbjörnsson.

Ágúst morthens vissi alveg hvernig 
góðar kótilettur eiga að bragðast.

Guðmundur Geir sá um að kart-
öflurnar yrðu fallega brúnar.

Gunnar einars steikir bara úr ekta 
smjöri.

Halldór Ingi var flottasti kokkurinn.

Sigurður Sæmunds
son hlaut heiðurs 
verðlaun LH
Sigurður Sæmundson hrossarækt-

andi, knapi og fyrrum lands-
liðseinvaldur íslenska landsliðsins 

í hestaíþróttum er einn þekktasti hesta-
maður landsins. Úr hans ræktun hafa 
komið margir afburðahestar á síðustu 
árum. Sigurður hlaut á dögunum 
heiðursverðlaun LH á uppskeruhátíð 
hestamanna, en hann hefur verið braut-

ryðjandi í hestamennsku í langa tíð. 
Sigurður var landsliðseinvaldur í tvo 
áratugi og hefur enginn maður stýrt 
íslenska landsliðinu til eins margra 
verðlauna. 

Einn þekktasti gæðingur úr ræktun 
Sigurðar er Hvinur frá Holtsmúla, en 
Jóhann Skúlason frá Eyrarbakka varð í 
tvígang heimsmeistari í tölti á honum. 

Feðginin Katrín Sigurðardóttir og Sigurður Sæmundsson á Skeiðvöllum þar 
sem þau rækta sín hross og taka á móti ferðamönnum.

Jóhann Skúlason setur heimsmet í tölti á Hvini frá Holtsmúla. 

Guðmundur Sigurðsson á reykhól tók á móti Laugvetningum á sínu myndarbúi.





Okkur, sem störfum í Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
Vestur-Skaftafellssýslu, bráðvantar kraftmikinn 
leikskólaráð gjafa í hópinn. Fyrir er samheldin, öflug liðs-
heild sérfræðinga sem samanstendur af sálfræðingi, 
talmeinafræðingi og kennsluráðgjafa grunnskóla og á 
næsta ári mun náms- og starfsráðgjafi væntanlega bætast við.

Starfssvið: Ráðgjöf við starfsfólk leikskóla um hagnýt og 
fagleg málefni er varða skipulag og daglegt starf. 
Sérkennsluráðgjöf vegna fatlaðra barna og barna með 
sérþarfir. Ráðgjöf til foreldra og fræðsla til starfsfólks og 
foreldra. Aðstoð við nýbreytni og þróunarstarf. 

Menntunar- og hæfniskröfur: Krafist er menntunar í  
leikskólakennarafræðum, framhaldsnám í sérkennslu-
fræðum væri frábært. Sjálfstæði, sveigjanleiki, skapandi 
og lausna miðuð vinnubrögð og góð hæfni í mannlegum 
samskiptum er skilyrði. Æskilegt er að viðkomandi hafi 
þekkingu á gagnasöfnun, úrvinnslu og eftirvinnslu þroska- 
og hegðunarmælitækja, auk þekkingar á stjórnun 
leikskóla. Ekki sakar að hafa áhuga á garðyrkju, hrossum og 
bílum og unun af að keyra um fallegar, blómlegar sveitir. 

Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningi Félags  
stjórnenda í leikskólum og launanefndar sveitarfélaga  
v. starfsfólks á skólaskrifstofum. 

Umsóknarfrestur er til 1. desember, en gert er ráð fyrir að 
ráða í starfið frá næstu áramótum. 
Umsóknir ásamt náms- og starfsferilsskrá berist á net-
fangið skolamal@skolamal.is, eða í pósti á Skólaþjónusta 
Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu, b.t. Eddu G. Antons-
dóttur forstöðumanns, Ormsvelli 1, 860 Hvolsvelli. 

Nánari upplýsingar veitir Edda í netfanginu 
edda@ skolamal.is eða í síma 862-7522.

SKÓLAÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA- OG 
VESTUR-SKAFTAFELLSSÝSLU, HVOLSVELLI, 
AUGLÝSIR 100% STARF LEIKSKÓLARÁÐGJAFA 

LAUST TIL UMSÓKNAR.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Netverslanir: aha.is, Heimkaup.is, Krabbameinsfelagid.is og Netsöfnun.is

Útsölustaðir:
Nótívó Selfossi, Apótekarinn í Vestmannaeyjum

Hafnarnes VER hf í Þorlákshöfn
Hafnarnes VER hf í Þorlákshöfn óskar 
eftir að ráða til sín framleiðslustjóra í 

vinnslu okkar hér í Þorlákshöfn.
Fyrirspurnir og umsóknir má senda á 

netfangið hsver@simnet.is
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Eldheimar  eitt áhrifa
mesta safn landsins
Eldheimar í Vestmannaeyjum 

er að margra mati eitt af bestu 
söfnum landsins, enda segir 

það dramatíska sögu eldgossins í 
Heimaey árið 1973, en safnið er 
gosminjasýning. Sýningin miðlar 
fróðleik og upplýsingum um eldgosið 
í Vestmannaeyjum árið 1973, sem án 
efa telst til stærstu náttúruhamfara 
Íslandssögunnar. 

Á heimasíðu safnsins, eldheimar.
is segir meðal annars: „Skyggnst er 
inn í mannlífið og umhverfið í Vest-
mannaeyjum fyrir gos og hvernig 
náttúruhamfarirnar 1973 gripu inn 
í samfélagið og líf fólksins. Nær allir 
íbúar Heimaeyjar urðu að yfirgefa 
heimili sín í skyndi og flýja eyjuna. 
Margir sáu húsin sín, sem og megnið 
af eigum sínum aldrei aftur. 

Gosið hófst aðfararnótt 23. janúar 
1973 á Heimaey, einu byggðu eyjunni 
í Vestmannaeyjaklasanum. Það stóð 
yfir í rúmlega 5 mánuði. Hraun og 
aska eyðilögðu þriðjung byggðar-
innar í Eyjum, eða tæplega 400 hús og 
byggingar. Meðan gosið stóð yfir var 
mikil óvissa um það hvort nokkurn 
tímann yrði aftur mannabyggð á eyj-
unni. 

Fyrir gos bjuggu um 5.300 manns 
í Vestmannaeyjum. Allt þetta fólk, 
nema um 200 manns sem urðu eftir 
við björgunarstörf, flúði til megin-
lands Íslands þar sem það bjó í bráða-
birgðahúnæði og beið á milli vonar 
og ótta eftir því hvað framtíðin bæri 
í skauti sér. 

Nú 40 árum síðar er risin gosminja-
sýningin Eldheimar, sem lýsir þessari 
atburðarrás á áhrifamikinn hátt. Mið-
punktur sýningarinnar er húsið, sem 
stóð við Gerðisbraut 10. Húsið, sem 

grófst undir ösku í gosinu hefur nú 
verið grafið upp. Hægt er að sjá á 
áhrifamikinn hátt dæmi um hvernig 
náttúruhamfarirnar fóru með heimili 
fólks.“

Áhyggjur af fjárskorti 
í málefnum fatlaðra
Ársþing Sambands sunnlenskra 

sveitarfélaga var haldið á Vík í 
Mýrdal fyrir skömmu síðan. Þar fjöll-
uðu sunnlenskir sveitarstjórnarmenn 
um helstu hagsmunamál fjórðungs-

ins. Í ályktun þingsins er meðal annars 
lýst yfir áhyggjum af fjárskorti í rekstri 
málaflokks fatlaðs fólks á Suðurlandi, 
en útkomuspá fyrir árið 2015 gerir ráð 
fyrir að um 150 m. kr. muni falla á 

sveitarfélögin á þessu rekstrarári til 
viðbótar við 63 m. kr. árið 2014. Ljóst 
er að verulega vantar upp á að nægilegt 
fjármagn hafi fylgt við yfirfærslu mála-
flokksins. Telur ársþing SASS að ef ekki 
næst ásættanleg niðurstaða varðandi 
fjármálahlutann í endurskoðun þeirri 
sem nú stendur yfir verði sveitarfé-
lögunum nauðugur einn kostur að 
skila málaflokknum til ríkisins. 

Líkvaka  kolsvört en 
spaugileg hörmungarsaga
Líkvaka er ný skáldsaga eftir 

Guðmund Brynjólfsson á 
Eyrarbakka. Í bókinni segir frá 

Engilbert sem kynnist ungur ofbeldi 
og djöfulskap mannlífsins. Uppkom-
inn samsamar hann sjálfsmynd sína 
kenningum heilagrar ritningar þar 
sem hann sjálfur er andstæða mann-
sonarins. Skólaganga, sjómennska, 
stofnanavist og sólarströndin á Spáni 
litast jafnan af dökkleitu skopskyni og 
takmarkaðri ást sögupersónunnar á 
sjálfri sér og samferðamönnum. 

Glæp Engilberts er lýst í smáatriðum 
og hann er að vonum óhugnanlegur en 
um leið rökrétt endurspeglun þeirrar 
hliðar sem heimurinn snýr að honum 
allt frá barnæsku. 

Líkvaka er kolsvört og skelfileg 
hörmungarsagan er vörðuð spaugi-
legum uppákomum, kynlegum 
kvistum og snilld höfundar í samfé-

lagsgreiningu. Yfir og allt um kring eru 
svo ljúfsárar minningar um dagana, allt 
of fáu, hjá séra Þórði og frú Oddnýju. 
Líkvaka er í senn þjóðfélagsádeila og 
guðfræðileg pæling sem á erindi við 
okkur öll. 

Guðmundur S. Brynjólfsson hefur 
fengist við ritun leikrita og skáldsagna 
og hlotið viðurkenningar fyrir störf sín. 
Þar ber hæst Íslensku barnabókaverð-

launin árið 2009 og Grímuna 2010. 
Síðustu bækur Guðmundar, Kattasam-
særið (2012) og Gosbrunnurinn (2014) 
hlutu báðar mikið lof gagnrýnenda. 

Útgefandi er Bókaútgáfan Sæ-
mundur á Selfossi. 

Guðmund brynjólfsson

Myndir: Rúnar Þórarinsson.
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Grunn- 
skólinn á 
Hellu hlýtur 
landgræðslu-
verðlaunin
Umhverfis- og auðlindaráð-

herra, Sigrún Magnúsdóttir, 
veitti landgræðsluverðlaunin 

í Gunnarsholti. Verðlaunin eru árlega 
veitt einstaklingum, félagasamtökum 
og skólum sem unnið hafa að land-
græðslu og landbótum. 

Eftirtaldir hlutu landgræðsluverð-
launin að þessu sinni: Ari Trausti 
Guðmundsson og Valdimar Leifsson, 
Grunnskólinn á Hellu, Uppgræðslufé-
lag Fljótshlíðar og Hvolsskóli. Nánar 
má lesa um verðlaunaafhendinguna 
á heimasíðu Landgræðslunnar, www. 
land.is og á heimasíðu Grunnskólans 
á Hellu, www.grhella.is

Myndir af heimasíðu Rangárþings 
ytra. 

Pönnusteiktur lundi með 
jarðskokkum, möndlum 
og hafþyrnisberjum
Lundi: 
Bringurnar eru kryddaðar með salti og 
pipar og síðan steiktar á sjóðandi heitri 
pönnu í 40 sek á hvorri hlið. smjöri er 
bætt við þegar bringunni er snúið við. 

Jarðskokka relish: 
• 160gr Jarðskokkar (afhýddir) 
• 20gr + 60gr hafþyrnisber
• 60gr hlífu olía
• 40 gr vatn
• 22 gr epla edik
• 16gr sykur
• 2,5gr salt
• 1 stk hvítlauksgeiri
• 1/2 stk skalottlaukur
• 1 stk vorlaukur
• möndlur

Aðferð: Ólífu olía, vatn, edik, sykur 
og salt er sett í pott og suðunni náð 
upp. Potturinn er tekinn af hitanum og 
20gr af hafþyrnisberjum eru sett út í og 
maukað með töfrasprota. Jarðskokkar 
eru afhýddir, skornir í 5 mm bita og 
settir í vökvann, hvítlaukur og skalott-
laukur eru skornir smátt og einnig bætt 
út í. Potturinn er þá settur aftur á hita 
og soðið í 5 mínútur, látið standi við 
stofuhita í 1 klst. Þá er restinni af berj-
unum bætt út í. 

Möndlurnar eru ristaðar og síðan 
skornar smátt á samt vorlauknum 
þessu er svo bætt við þegar bera á 
réttinn fram. 

Pickluð hafþyrnisber: 
• 50gr vatn
• 50gr sykur
• 50gr hildeblomst edik
• 50gr hafþyrnisber

Aðferð: Vatn, edik og sykur er sett í 
pott og hitað að suðu, þá er picklunar-
leginum helt yfir berin. Berin eru látin 
standa við stofuhita þangað til að þau 
eru orðin köld. 

Möndlukrem: 
• 1 stk eggjarauða
• 100gr mödluolía
• Edik eftir smekk
• salt eftir smekk

Gert eins og mayonies

ÚR SUNNLENSKUM KOKKABÓKUM

Tryggvaskáli er einn af bestu veitingastöðum landsins, en hann er starf-
ræktur samhliða Kaffi krús á Selfossi. Tómas Þóroddsson er einn af þeim 
sem á og rekur Skálann og Krúsina. Hann ríður á vaðið í Suðra og birtir 
eina af sínum eftirlætisuppskrifum. 
Tómas Þóroddsson er menntaður matreiðslumaður og útskrifaðist frá 
Hótel- og veitingaskólanum árið 1993. Tómas var um árabil yfirkokkur á 
Hótel Selfossi, sem og Hótel Örk. 
Uppskrift vikunar er á nýjum villibráðaseðli Tryggvaskála. Lundann má 
ekki veiða í dag, en til þess að uppskriftin henti fleirum en þeim sem eiga 
lunda í frysti þá má nota langvíu, stuttnefju, álku og teistu i staðinn. 
Munið bara að taka alla fitu af þannig að ekki komi lýsisbragð þá verður 
þetta mikill öndvegismatur.

Tómas Þóroddsson og Fannar ólafsson eru matreiðslumeistarar og eigendur 
Tryggvaskála og Kaffi krús á Selfossi.

Sigrún magnúsdóttir, umhverfisráðherra, afhendir Sigurgeir skólastjóra 
verðlaunin.
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ákvörðun fyrrverandi sjávarútvegsráðherra um auknar 
hvalveiðar til styrktar íslensku atvinnulífi, enda stuðla sjálf-

bærar hvalveiðar að jafnvægi í lífríki sjávar.

Við styðjum heilshugar
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Verkalýðsfélag Akranes
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Hornafjarðar
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Stálskip ehf Hvalur

Félag
hrefnuveiðimanna

Útvegsmannafélag 
Hafnarfjarðar

Hafmeyjan
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ÍSLENSK HÖNNUN – ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

RÚM

Svíf þú inn í svefninn
...í rúmi frá okkur!

Í áraraðir hefur Ragnar Björnsson ehf. framleitt rúm af öllum stærðum
og gerðum, allt eftir þínum óskum.

Lengd, breidd og mismunandi hæð á rúmunum eykur þægindin.
Mismunandi stífleika er hægt að velja, allt eftir þyngd þeirra sem á

dýnunum hvíla. Þú velur rétta hæð á rúmið þitt og stígur létt framúr. 

Rúm, springdýnur, sængurver, púðar & rúmteppi, gjafavara! 
...við erum með þetta allt og meira til!

Dalshrauni 8 - Hafnarfirði | Sími 555 0397 | rbrum@rbrum.is| rbrum.is



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.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
KEMUR ÚT HÁLFSMÁNAÐARLEGA OG ER DREIFT Í 10.500 
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á SUÐURLANDI

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

,,Heyrðu elskan, þú ert að fara að flytja 
á Hornafjörð og ferð i FAS í haust“

,,Ha? FAS? Hvað er það?“
Setjið ykkur í spor 16 ára unglings, 

nýútskrifaðs úr grunnskóla með háa 
drauma um framhaldsskóla í miðborg 
Reyjavíkur. Eða setjið ykkur í spor for-
eldranna sem þurftu að takast á við 
grátinn og fíluna í svona sex mánuði 
á eftir.

En svona er lífið stundum. Eftir út-
skrift úr Háskóla Íslands og c.a 30 at-
vinnuviðtöl þá landaði eiginmaðurinn 
draumastarfinu á Höfn í Hornafirði. 
Stuttu seinni var eiginkonunni boðið 
spennandi starf og þá var að hrökkva 
eða stökkva.

Með blendnar tilfinningar var allt 
rifið upp með rótum og smá búslóð 
pakkað í sendiferðabíl og lagt í hann. 
Samingur gerður innan fjölskyldunnar 
– prófum í 1 ár.

Síðan eru liðnir 16 mánuðir og við 
erum ennþá hér og allir blómstra í 
sínu umhverfi og FAS er meira að segja 
bara ,,nokkuð góður skóli sko“. Burt 
frá því þá hefur það óneitanlega marga 
kosti að búa með börn í litlu samfélagi, 
þó glöggt sjái gests augað og margt 
megi laga þá eru kostirnir þessir: 

Lífið er einfaldara og ég hef lýst 
því eins og að búa í hvelfingu líkt og 
Truman sem Jim Carrey lék svona 
snilldarlega í ,,The Truman Show“. 
Nema flesta mánuði ársins komumst 
við út, ekki alla en flesta.

Um þessar mundir er hávær um-
ræða um að menntað ungt fólk 
hyggist flytja úr landi og að það 
skorti framtíðarsýn og lífsgæði á Ís-
landi. Ég hef einnig þá tilfinningu að 
hér megi margt bæta og legg til að 
ef fólk treystir sér ekki til að flytja út 
fyrir landsteinana að prófa að flytja 
útá land. Það er góð reynsla fyrir og 
ég er viss um að alla tíð þá munum 
við minnast Hornafjarðaráranna 
með gleði í hjarta og söknuði. Við 
munum samt ekki panta okkur humar 
á veitingastöðum í framtíðinni, af 
honum er komið nóg.  

Höfundur er bæjarfulltrúi í 
Hafnarfirði búsett á Hornafirði.
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