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 Mælum og skiptum um rafgeyma

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ3. Desember 2015 
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Bann og 
brostnar vonir

Oddný G. Harðardóttir skrifar um 
málefni framhaldsskólanna og deilir 

hart á byggðastefnu stjórnvalda. 

Bls.4.

Heimilt að leigja heimili 
til ferðamanna í 90 daga
Frumvarp um heimagistingu er vænt-

anlegt frá iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra. Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

iðnaðar-og viðskiptaráðherra, er tilbúin 

með frumvarp til laga um heimagistingu 
sem verður lagt fram á Alþingi innan 
skamms. Þverpólitískur stuðningur virðist 
við málið. Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi 

iðnaðarráðherra og varaformaður Sam-
fylkingarinnar, fagnar málinu. 

Bls. 2. 

Við Dyrhólaós í mýrdalnum.  Myndina tók Þórir Kjartansson Vík í Mýrdal.



2 3.  Desember 2015

Skáldastund og jólasýning í Húsinu
Fjórir rithöfundar lesa úr verkum 

sínum í Húsinu á Eyrarbakka 
laugardaginn 5. desember kl. 

16.00. Anna Rósa Róbertsdóttir fjallar 
um bókina Vörubílstjórar á vegum úti. 
Einar Már Guðmundsson færir síðan 
gesti inn í allt aðra veröld í skáld-
sögunni Hundadagar. Eftir kaffihlé 
mun Eyrbekkingurinn Guðmundur 

Brynjólfsson les úr sinni spaugilegu 
hörmungarsögu Líkavöku. Glæpa-
sögudrottningin Yrsa Sigurðardóttir 
slær svo botninn í þessa beittu dag-
skrá með upplestri úr spennitryllinum 
Sogið. Jólasýning safnsins verður opin 
sama dag frá 14.00 – 16.00. Frítt er inn 
á safnið og heitt á könnunni, verið vel-
komin. Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Vertu þú sjálf, líka um jólin

Hönnun á nýjum Herjólfi:

Nýr Herjólfur boðinn 
út á næstu vikum
Í lok september 2015 nam kostn-

aður við hönnum á nýjum Herjólfi 
147.083.890 kr. Þar af er kostnaður 

við ráðgjöf og sérfræðiaðstoð vegna 
hönnunar 136.790.328 kr., að vatns-
líkanpróf-unum og gerð útboðsgagna 
meðtöldum. Þetta kemur fram í svari 
Ólafar Nordal innanríkisráðherra við 
fyrirspurn frá Ásmundi Friðrikssyni, 
þingmanni Sjálfstæðisflokksins, um 
kostnað við hönnun á nýjum Herjólfi. 

Ásmundur spurði hversu hár kostn-

aður við hönnun á nýjum Herjólfi 
væri orðinn og hver væri kostn-
aður við ráðgjöf og sérfræðiaðstoð 
vegna hönnunarinnar. Hann spurði 
ennfremur, hver væri kostnaður 
við líkanprófanir í tanki erlendis. 
Þá verður smíði nýrrar Vestmanna-
eyjaferju boðin út á næstu dögum 
eða vikum. „Gögnin eru að verða 
tilbúin“, segir Sigurður Áss Grétars-
son framkvæmdastjóri siglingasviðs 
Vegagerðarinnar.

Ljósleiðaravæðing Suðurlands 
kostar 1.4 milljarð króna
-fer ekki saman hljóð og mynd, segir Gunnar Þorgeirsson, formaður SASS. 

Í svari innanríkisráðherra við fyrir-
spurn frá Björgvini G. Sigurðssyni 
um kostnað við ljósleiðaravæðingu 

landsins kemur fram að lagning leiðara 
um landið allt kostar á milli 5-6 millj-
arða. Mest kostar að leggja leiðara um 
Suðurland, þegar kostnaður er greindur 
eftir landshlutum, eða um 1.4 milljarð 
króna. 

Spurt var hver áætlaður heildar-
kostnaður, sundurliðaður eftir lands-
hlutum, við ljósleiðaravæðingu lands-
ins alls ef öll sveitarfélög landsins verða 
tengd ljósleiðara þannig að þau geti 
lagt hann að hverju heimili og fyrir-
tæki væri? Heildarstofnkostnaður í 
nóvember 2015 á landshluta er sam-
kvæmt svarinu um 700 milljónir fyrir 
Austurland og Norðurland- eystra, um 
milljarður á Norðurlandi-vestra og 900 
milljónir á Vesturlandi. Tæplega 1.4 
milljaður á Suðurlandi, en mun minna 
á Reykjanesi og höfuðborgarsvæðinu 
þar sem slikur gagnaleiðari er meira 
og minna til staðar. 

Einnig var spurt hvort að standi yfir 
viðræður við sveitarfélögin um ljós-
leiðaravæðingu? Í svarinu segir: „Ekki 
standa yfir formlegar viðræður við 
sveitarfélög um ljósleiðaravæðingu. 
Hins vegar hefur fyrrnefnd skýrsla 
starfshópsins verið kynnt sveitar-
félögum auk þess sem margs konar 

samtal hefur átt sér stað við samtök 
sveitarfélaga og einstök sveitarfélög. 
Unnið er að útfærslu ljósleiðaraverk-
efnisins en ótímabært er að fjalla um 
mögulega útfærslu á þessu stigi.“

Hljóð og mynd  
fara ekki saman
Ljóst er að mikið þarf að breytast til 
að ljósleiðaravæðingu landsins ljúki í 
næstu framtíð. Ársþing SASS ályktaði á 
dögunum um málið og skoraði á stjórn-
völd að ljúka verkinu sem fyrst. „Há-
hraðatengingar eru forsenda byggðar og 
atvinnu í dreifðari byggðum. Nauðsyn-
legt er að skýra hlutverk sveitarfélaga í 
verkefninu. Ljóst er að fjárhagsleg geta 
sveitarfélaga til að standa undir miklum 
kostnaði vegna háhraðauppbyggingar 
eru misjafnar. Þó að að liggi fyrir 
áætlun um að ljósleiðaravæða Ísland 
skýtur skökku við að stjórnvöld leggi til 
í fjárlagafrumvarpi að aðeins verði 300 

m. kr. varið í verkefni sem er metið á 
6,3 milljarða króna,“ segir í ályktuninni. 

Gunnar Þorgeirsson, formaður 
stjórnar SASS og oddviti í Grímsnes- 
og Grafningshreppi, segir að miklu 
meira þurfi að verja til málaflokksins, 
og ekki fari saman hljóð og mynd þegar 
borið er saman kostnaður við verkið 
og þær 300 milljónir sem til þess er 
ætlað nú. „Ég tel nauðsynlegt að rík-
isvaldið, ásamt sveitarstjórnarstig-
inu, komi að þessu verkefni ef ná eigi 
einhverjum árangri. En eins og fram 
kemur í svari ráðherra þá er búið að 
tengja höfuðborgarsvæðið meira og 
minni en aðal kostnaðurinn liggur í 
hinum dreifðu byggðum. Ég veit ekki 
til þess að Reykjavíkurborg hafi sett 
fjármuni í ljósleiðaravæðingu íbúa síns 
sveitarfélags. Þannig að hvernig ætla 
menn að standa að þessu á grundvelli 
jafnræðisreglunnar? Það er augljóst að 
með 300 milljóna framlaga á fjárlögum 
2016 verður ekki mikið framkvæmt. 
Í Grímsnes og Grafningshreppi. Við 
höfum látið gera úttekt á verkefninu 
og áætlaður kostnaður er um 200 millj-
ónir. Ég tel algerlega ljóst að þetta verk-
efni er eitt að megin byggðaverkefnum 
í landinu. Krafa íbúanna er alltaf að 
þyngjast meira og meira og er rætt um 
að fá tengingu á morgun en ekki 2020,“ 
segir Gunnar í samtali við Suðra. 

Heimilt verður að 
leigja heimili til 
ferðamanna í 90 daga
-frumvarp um heimagistingu væntanlegt á Alþingi

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðar-og viðskiptaráðherra, 
er tilbúin með frumvarp til 

laga um heimagistingu sem lagt 
verður fram á Alþingi á næstu vikum. 
Katrín Júlíusdóttir, fyrrverandi fjár-
mála- og iðnaðarráðherra og vara-
formaður Samfylkingarinnar, fagnar 
málinu. Segir þetta skynsamlega leið. 

Málið mun að líkindum fara hratt 
í gegnum Alþingi þar sem stuðn-
ingur virðist almennur við það þvert 
á flokka. Enda skilvirk leið til að 
vinna gegn svartri leigustarfsemi 
og auðvelda fólki að hafa tekjur af 
fasteignum sínum, án þess að þurfa 
að færa þær í flokk atvinnuhúsnæðis 
sem margfaldar fasteignaskattana af 
því. 

„Já, ég mun leggja slíkt frumvarp 
fram á þessu þingi þar sem ætlunin 

er að einfalda fólki að leigja út heimili 
sín og frístundahús til skamms tíma, 
segir Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra og 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi í samtali við Suðra. 
Ragnheiður Elín segir að miðað verði 
við að fólk megi leigja hús sín í 90 
daga á ári án þess að þurfa að sækja 
um leyfi sambærileg því og um hótel 
eða gistiheimili væri að ræða í rekstri 
allt árið. 

„Það eina sem fólk mun þurfa að 
gera verður að skrá eignina og greiða 
hóflegt skráningargjald. Önnur leyfi 
mun ekki þurfa, en áfram verða 
gerðar kröfur um brunaeftirlit,“ segir 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, spurð 
um áformað heimagistingarfrumvarp 
sitt sem til stendur að leggja fram á 
yfirstandandi þingi. 

Hver eru meginmarkmiðið 
með væntanlegri löggjöf? 
„Markmiðið er í raun tvíþætt, 
annars vegar að sníða löggjöfina að 
hinu svokallaða deilihagkerfi sem er 
orðinn hluti af okkar veruleika hér 
sem og annars staðar. Einnig er þetta 
liður í því að fækka leyfislausum 
og óskráðum gististöðum og draga 

þannig úr svartri atvinnustarfssemi 
sem viðgengst því miður í þessum 
geira. Með því að einfalda regluverkið 
og draga úr fyrirhöfninni við að geta 
stundað útleigu á löglegan hátt er 
ég sannfærð um að þessi starfsemi 
færist upp á yfirborðið. Hver og einn 
fær síðan númer til auðkenningar á 
gististaðnum og verður skylt að birta 
það númer með öllum auglýsingum. 
Þannig náum við vel utan um fram-
boð þessarar gistingar og gerum eftir-
lit einfaldara og skilvirkara,“ segir 
Ragnheiður Elín. 

Lög um heimagistingu 
skynsamleg
Katrín Júlíusdóttir tekur undir með 
Ragnheiði og segir þetta skynsam-

lega leið sem bæði vinni vel með 
deilihagkerfinu og komi í veg fyrir 
offjárfestingu í greininni, með því að 
taka kúfinn þegar straumur ferða-
manna er stríðastur. 

„Við vorum byrjuð að skoða slíka 
leið þegar ég var í ráðuneytinu og ég 
held að útfærsla á borð við þá sem 
iðnaðarráðherra er að vinna með sé 
skynsamleg. Ég fagna því að slíkt mál 
komi fram og tel að þingið eigi að geta 
afgreitt það hratt og vel. Enda þarf 
að bregðast hratt við í samræmi við 
árlega fjölgun ferðamanna. Þá myndu 
slík lög um heimagistingu létta undir 
með mörgum fjárhagslega, að hafa 
þennan valkost til að auka við tekjur 
heimilisins“, segir Katrín.

bgs

„Miðað verður við að 
fólk megi leigja hús sín 
í 90 daga á ári án þess 
að þurfa að sækja um 
leyfi sambærileg því 
og um hótel eða gisti-
heimili væri að ræða í 
rekstri allt árið.“ 

ragnheiður elín Árnadóttir.Katrín Júlíusdóttir. 
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Lífæðar landsbyggðarinnar í nútíma samfélagi liggja um samgöngur 
og fjarskipti sem standast samanburð við það besta sem í boði er. Þær 
byggðir sem ekki komast í samband við háhraðanetið, sem er drifkraftur 

netbyltingarinnar, eru ekki samkeppnishæfar um fólk og fyrirtæki. 

Þær skyldur að leggja ljósleiðara inn á hvert heimili, eða sambærilegar 
tengingar við netið, er ekki hægt að leggja á herðar misburðugra sveitar-
félaga. Ríkisvaldið þarf að koma að til að tryggja jafnræði og jöfn tækifæri 
íbúa landsins.

Þetta hafa stjórnvöld í raun viðurkennt og sett af stað vinnu við að útfæra 
ljósleiðaravæðingu landsins. Það er vel en fjármagns hefur ekki fylgt til verks-
ins. Í svari við skriflegri fyrirspurn minni til innanríkisráðherra á Alþingi 
kemur fram að ljósleiðaravæðing landsins kostar um 6 milljarða króna, en 
einungis 300 milljónum hefur enn sem komið er verið varið til verkefnisins. 
Þarna fer ekki saman hljóð og mynd, líkt og Gunnar Þorgeirsson, formaður 
SASS sagði af því tilefni.

Netvæðingin þolir enga bið. Byggðir án viðunandi háhraðatenginga dragast 
hratt aftur úr. Þarna þarf að taka myndarlega á og ráðast í átak til að ljúka 
væðingunni. Við það er þverpólitískur stuðningur og slagkraftinn í honum 
þarf að nýta. 

Í svarinu kemur einnig fram að mest kostar að tengja Suðurlandið þegar 
kostnaði er skipt eftir landsfjórðungum, eða 1.4 milljarð króna. Þann kostnað 
geta sveitarfélögin ekki borið ein. Ríkið þarf að standa við stóru orðin.

Þjóðbrautin til Eyja
Greiðar og öruggar samgöngur eru annar hornsteinn nútímalífsins. Það eru 
góðar fréttir að hönnun á nýjum Herjólfi sé lokið og hann verði boðinn út 
innan fárra vikna. Ferja sem er hönnuð út frá Landeyjahöfninni mun bæta 
stórum samgöngur á milli lands og Eyja og gera það að verkum að höfnin 
nýtist miklu betur og verður opin stærstan hluta ársins. 

Hinsvegar þarf ný ferja að geta siglt til Þorlákshafnar þegar svo háttar og 
hönnun hennar að taka mið af því. Ferjan og höfnin eru þjóðbrautin til Eyja 
og okkar allra að standa saman að því að sú leið sé eins og best getur orðið 
hverju sinni. Því þarf að leita allra leiða til að bæta notkun á Landeyjahöfn 
þannig að hún geti þjónað markmiði sínu og óvissan um samgöngur til Eyja 
yfir vetrartímann sé að mestu úr sögunni. 

Tilkoma hafnarinnar markaði þáttaskil í samgöngum á þessari leið. Ýmislegt 
hefur gengið á síðan en mestu skiptir að halda kúrs og bæta aðstöðuna í höfn-
inni og koma í gagnið ferju sem hentar siglingaleiðinni. Það var ógleymanlegt 
að sigla fyrstu ferðina frá Vestmannaeyjum til Landeyjahafnar sumarið 2010. 
Vonir og væntingar um hálftíma siglingu til fastalandsins voru orðnar að 
veruleika. Verkið þarf að klára og ný ferja er stór þáttur í því, auk umbóta á 
höfninni sjálfri.

Björgvin G. Sigurðsson

Lífæðar  
landsbyggðarinnar
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 10.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 
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Suðri inn á hvert heimili!

Bann og brostnar vonir
Ríkisstjórnarflokkarnir sam-

þykktu með fjárlögum 2015 að 
fækka nemendum í framhalds-

skólum með því að setja fjöldatakmark-
anir á nemendur 25 ára og eldri sem 
vilja stunda bóknám. Þegar mennta-
málaráðherrann svaraði gagnrýni á 
þessa „menntastefnu“ þá gerði hann 
lítið úr afleiðingunum og sló úr og í. 
Hann nefndi að bestværi að í skólunum 
væru nemendur á svipuðum aldri og 
æskilegt að framhaldsskólarnir væru 
ungdómsskólar. Ekki væri mögulegt 
að beita aldurstengdum fjöldatakmörk-
unum í starfsnámi því þar væri meðal-
aldur nemenda um 25 ár. Skólum væri 
auk þess ekki bannað að innrita eldri 
nemendur þó fjárveitingar til þeirra 
gerðu ráð fyrir fækkun nemenda. Sem 
sagt: Þeir mega taka við eldri nem-
endum en fá ekki endilega borgað fyrir 
að kenna þeim. 

Afleiðingar koma í ljós
Nú, aðeins einu ári seinna hafa af-
leiðingarnar þegar komið í ljós. Þær eru 
ekki í samræmi við fyrri svör ráðherr-
ans. Í framhaldsskólunum hefur nem-
endum 25 ára og eldri fækkað um 447 í 
bóknámi og um 295 í list- og verknámi, 
alls um 742 einstaklinga. Skilaboðin um 
fjöldatakmörkun hafa augljóslega orðið 
til þess að þeir sem eru 25 ára eða eldri 

sækja síður um skólavist og telja sig ekki 
lengur velkomna í framhaldsskólana. 

Öll þekkjum við fólk sem hefur 
flosnað upp úr framhaldsskólanámi 
eða orðið að hætta vegna ýmissa ófyr-
irsjáanlegra aðstæðna svo sem veikinda 
eða fjárskorts. Við þekkjum líka öll fólk 
sem hefur farið aftur í framhaldsskóla 
í heimahéraði sínu eftir slíkt hlé. Mörg 
þeirra voru orðin 25 ára og hafa lokið 
stúdentsprófi og háskólaprófi í kjölfarið. 
Þau starfa um allt land, í leikskólum, 
grunnskólum, heilbrigðisstofnunum 
og tæknigreinum svo dæmi séu tekin. 
Landsbyggðin hefur treyst á menntun 
og störf þessara einstaklinga. Nú er búið 
að loka fyrir þessa leið. Það er mikill 
missir fyrir einstaklingana sem hafa 

ekki tækifæri til að styrkja stöðu sína 
með öðrum hætti. Missirinn verður 
ekki síður mikill fyrir samfélagið í heild 
til lengri tíma litið. 

Landsbyggðirnar tapa
Rannsóknir sýna að gott aðgengi 
að námi skiptir miklu ef hækka á 
menntunarstig þjóðar. Menntamálaráð-
herra hefur ferðast um landið og talað 
um mikilvægi læsis og menntunar fyrir 
hagvöxt og hagsæld í landinu. Á sama 
tíma skerðir hann aðgengi að menntun 
sem mun koma harðast niður á ungu 
fólki á landsbyggðinni. Þeim er boðið 
í staðinn að flytja búferlum og fara í 
einkaskóla á Suðurnesjum, Reykjavík 
eða í Borgarfirði eða stunda dreifnám 
við þá skóla með ærnum tilkostnaði. 
Enginn vafi er á að með þessari ráð-
stöfun mun opinberum störfum á 
landsbyggðinni fækka enn frekar og 
erfiðara verður að fá fólk með fag-
menntun til starfa. Byggðastefna ríkis-
stjórnar Sigmundar Davíðs Gunnlaugs-
sonar er í besta falli handahófskennd 
en þessi menntastefna er einfaldlega 
rugl. Ómögulegt er að átta sig á hvort 
ráðherrarnir og þingmennirnir sem 
þá styðja, eru að koma eða fara í þeim 
efnum. Það verður að taka af þeim 
völdin áður en frekari skaði hlýst af 
vanhugsuðum ákvörðunum þeirra.

Höfundur er
Oddný G. Harðardóttir,

þingmaður Samfylkingarinnar

Þjótandi í Flóa 
– yngsta ungmennafélag landsins
Þjótandi er yngsta ungmennafélag 

landsins og varð til við samruna 
þriggja ungmennafélaga í Fló-

anum. Suðri tók Guðmundu Ólafs-
dóttur formann Þjótanda tali um nýja 
félagið og markmið þess. 

Aðspurð um hvað kom til að Þjót-
andi var stofnaður segir Guðmunda að 
eftir stofnun Flóaskóla árið 2005 hafi 
samstarf ungmennafélaganna þriggja 
Baldurs, Samhygðar og Vöku aukist 
til muna, þar sem þörf krakkanna í 
skólanum til þess að sækja saman 
íþróttaæfingar, keppa saman í liði á 
íþróttamótum og hittast á viðburðum 
innansveitar óháð gömlu sveitarmörk-
unum jókst. „Af þessum sökum var oft 
orðið erfiðara að fá unglinga til að taka 
þátt í öllum þáttum félagsstarfsins þar 
sem vinahópurinn var kannski ekki 
allur í sama ungmennafélagi. Fyrsta 
skref í átt til sameiningar var þegar fé-
lögin byrjuðu að keppa saman á hér-
aðsmótum undir nafninu Þjótandi árið 
2008 og félögin byrjuðu með sameig-
inlegar íþróttaæfingar. Síðan þá hefur 
samstarf félaganna aukist ár frá ári 
og verið mjög gott. Vorið 2014 fóru 
stjórnir félaganna að huga að því að 
stofna nýtt ungmennafélag í stað þeirra 
gömlu til þess að auka hagræði innan 
félagann og til þess að mæta sem best 
þörfum krakkana í sveitinni. ,“ segir 
Guðmunda. 

Formlegur undirbúningur stofn-
unarinnar hófst með málþingi í nóv-
ember 2014 þar sem fólki var boðið 
að koma saman og ræða framtíð 
ungmennafélaganna. Á aðalfundum 
félaganna þriggja í janúar 2015 var 
samþykkt tillaga um að hefja formlega 
vinnu að stofnun nýs ungmennafélags 
sem tæki við störfum þeirra gömlu. 
Guðmunda segir að sex manna nefnd 
hafi verið stofnuð til þess að undirbúa 
stofnunina og hún fundaði einu sinni 

í mánuði fram að stofnfundi félagsins 
sem fór fram núna 16. nóvember 2015. 
Ákveðið hafi verið að best yrði að leggja 
gömlu félögin niður þó sárt væri að sjá 
á eftir þeim. 

„Við teljum að þeim sé meiri virðing 
sýnd með því heldur en að láta þau 
drabbast niður í skugga nýs félags. 
Ungmennafélögin í Flóahreppi hafa 
starfað lengi, Samhygð og Baldur voru 
stofnuð árið 1908 en Vaka árið 1936. 
Störf félaganna hafa breyst töluvert á 

þeim tíma þó svo að starfsemin sé í 
grunninn sú sama. Félögin hafa haldið 
uppi íþrótta og félagsstarfi í sveitar-
félaginu öll þessi ár og umf. Þjótandi 
ætlar sér að halda því áfram. Við von-
umst til þess að nýtt félag muni efla 
félagsstarfið og krakkarnir í sveitinni 
verði áhugasamari um að slást í lið með 
okkur núna þegar þau eru öll í sama 
ungmennafélagi,“ segir Guðmunda um 
yngsta ungmennafélag landsins. 

bgs

stjórn Þjótanda. efri röð f.v. stefán Geirsson, Fanney Ólafsdóttir, Árni Geir 
Hilmarsson, sveinn Orri einarsson og baldur Gauti Tryggvason. Neðri röð f.v. 
Lilja Ómarsdóttir, Guðmunda Ólafsdóttir og magnús st. magnússon.

Geysir verðlaunar knapa 
ársins á uppskeruhátíð félagsins
Á uppskeruháíð hestamanna-

félagsins Geysis í Rangárvallasýslu 
voru veitt verðlaun þeim knöpum sem 
þóttu hafa skarað fram úr. Verðlaunin 

hlutu þeir Davíð Jónsson, skeiðknapi, 
og Guðmundur Björgvinsson, knapi 
ársins. Með þeim á myndinni er Ólafur 
Þórisson, formaður Geysis. 

Mynd: Helga Þóra Steinarsdóttir. 
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Allt um getnað  
– meðgöngu og fæðingu
-fyrsta íslenska bókin um efnið

Andrea Sóleyjar og Björgvins-
dóttir stendur á bak við Bókin 
okkaR sem er fyrsta alíslenska 

bókin um allt sem viðkemur getnaði, 
meðgöngu, fæðingu og sængurlegu. 
Margt hefur gengið á þessi ár sem 
verkið hefur verið í vinnslu en nú er 
komið að útgáfu. 

„Bókin okkaR er tímalaust uppfletti-
rit, en jafnframt skemmtileg og opinská 
bók sem svalar þorsta þeirra sem vilja 
verða, ætla að verða eða eru foreldrar. 
Bókin okkaR verður einnig uppfull af 
reynslusögum kvenna og karla, góðum 
ráðum og frásögnum af skemmtilegum 
atvikum sem foreldrar hafa upplifað 
en hún er ætluð fyrir alla verðandi og 
verandi foreldra, segir Andrea í samtali 
við Suðra. 
- Hvernig kom hugmyndin til? 

„Hugmyndin kom upp fyrir tíu 

árum síðan þegar ég gekk með yngstu 
stelpuna mína. Mér fannst vanta efni 
um þetta ferli svo ég ákvað bara að 
byrja sjálf að skrifa. Hugmyndin vatt 
upp á sig og ég fékk til liðs við mig 
ljósmyndara og ljósmóður. Aldís Páls-
dóttir, ljósmyndari, hefur tekið fallegar 
myndir fyrir bókina meðal annars af 
þunguðum konum úti í íslenskri nátt-
úru, getnaði, fæðingu og ungabörnum. 
Hafdís Rúnarsdóttir, ljósmóðir, sér um 
allt fræðilegt efni í bókinni og svarar 
algengum spurningum.“
- Af hverju er farin sú leið að gefa út 
í gegnum Karolina fund, en þar fer 
fjármögnun útgáfunnar fram? 

„Veistu, helst af öllu langaði okkur að 
gefa hana út sjálfar, þess vegna fórum 
við til Karolina fund. Það er gleðiefni 
fyrir okkur að söfnun er hafin svo við 
getum loksins fætt þessa fallegu bók.“

Þeim sem vilja kynna sér bókina og 
útgáfu hennar er bent á: https: //www. 
karolinafund.com/project/view/1155

https: //www. facebook.com/ 
bokinokkar/

FAS fær Evrópsk gæðaverðlaun
Framhaldsskólinn í Austur-

-Skaftafellssýslu hefur hlotið 
evrópskt gæðamerki fyrir fram-

úrskarandi árangur í samstarfsverkefni 
með ungverskum framhaldsskóla. Ver-
kefnið nefnist Living in a Changing 
Globe og snerist um loftslagsbreytingar. 
Það hófst haustið 2013 og lauk formlega 
nú í haust. Þetta er mesta viðurkenning 
sem hægt er að fá fyrir rafræn verkefni 
af þessu tagi og því mikið gleðiefni fyrir 
skólann. Skólinn hefur nú leyfi til að 
hafa evrópska gæðamerkið á heima-

síðu sinni og fær að auki umfjöllun á 
heimasíðu eTwinning. 

FAS hefur tekið þátt í fjölmörgum 
erlendum samstarfsverkefnum undan-
farin ár. Flest eru svokölluð eTwinn-
ing verkefni en eTwinning er evrópskt 
tengslanet þar sem skólafólk á öllum 
skólastigum getur fundið sér samstarfs-
aðila á ýmsum sviðum. Verkefnin eru 
bæði rafræn en geta einnig falist í nem-
endaskiptum milli landa. Það er Rannís 
sem hefur umsjón með eTwinning hér 
á landi

Nemendur úr FAs í ferðalagi um Pólland.

Framúrskar-
andi ferða-
þjónusta í 
Flóanum
Tvö ferðaþjónustubýli í Flóa-

hreppi hlutu viðurkenninguna 
„Framúrskarandi ferðaþjón-
ustubæir“ á uppskeruhátið Ferða-
þjónustu bænda í vikunni. Viður-
kenningin er veitt fyrir einstaka 
frammistöðu á árinu og byggist 
matið á umsögnum gesta og þeim 
gæðum sem staðirnir standa fyrir 
að mati skrifstofu Ferðaþjónustu 
bænda. 

Ferðaþjónustubændur á Lamba-
stöðum og í Hraunmörk eru þau 
Almar sigurðsson, svanhvít Her-
mannsdóttir, rósa matthíasdóttir 
og Freyr baldursson.

Eldheimar fengu 
Hönnunarverðlaun 
Íslands
Gosminjasýningin Eldheimar 

í Vestmannaeyjum hlaut 
Hönnunarverðlaun Íslands 

árið 2015 sem veitt voru á Kjarvals-
stöðum í dag þegar verðlaunin voru 
veitt í annað sinn. 

Eldheimar er verk Axels Hallkells 
Jóhannesssonar sýningarhönnuðar, 
Gagarín sem hannaði gagnvirka sýn-
ingarhluta, arkitektsins Margrétar 
Kristínar Gunnarsdóttur og Lilju Krist-
ínar Ólafsdóttur landslagsarkitekts. 

Þetta er svo sannarlega mikilvæg 
viðurkenning sem kemur sér afar vel 
fyrir allt kynningar og markaðsstarf 
m. m

Kristín Jóhannsdóttir er forstöðu-
kona safnsins. Hún segir að verðlaunin 
hafi ekki komið á óvart í sjálfu sér. „Við 
höfum verið sannfærð um að hér hafi 
verið staðið vel að verki og það er afar 
ánægjulegt að fa viðurkenningu á þvi. 
Viðtökur við safninu hafa farið fram úr 
björtustu vonum! Um 30.000 gestir á 

þessu ári. Ekki svo sjálfsagt í ljósi þess 
að Vestmannaeyjar eru ekki á hring-
veginum. Næstu skref í þróun safnsins 
er m.a. Gagnaver sem vonandi opnar 
í vetur,“ segir Kristín um viðurkenn-
inguna verðskulduðu. 

Andrea sóleyjar og björgvinsdóttir.

Kristín Jóhannsdóttir.



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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Eini grasalæknir-
inn í heiminum 
sem skrifar bók 
um vörubíla
-saga Vörubílstjórafélagsins Mjölnis er komin út. 

Anna Rósa Róbertsdóttir grasa-
læknir er höfundur hinnar 
sérlega myndarlegu og vönd-

uðu bókar Vörubílstjórar á vegum út, 
sem rekur sögu Vörubílstjórafélagsins 
Mjölnis á Suðurlandi. Suðri tók Önnu 
Rósu tali um það mikla og skemmtilega 
verk sem bókin er, en hún er sérstaklega 
skemmtileg aflestrar og vel unninn í 
alla staði. 
- Hver er Anna Rósa? 

„Ég er menntaður grasalæknir og 
viðskiptafræðingur og hef verið með 
með ráðgjöf fyrir sjúklinga í yfir 20 
ár en í ráðgjöfinni sérblanda ég jurtir 
fyrir viðkomandi. Einnig framleiði ég 
í höndunum vörulínu úr íslenskum 
jurtum, bæði tinktúrur og krem, en 
þessar vörur fást í fjölmörgum heilsu-
búðum og apótekum. Ég hef líka skrifað 
og gefið út tvær bækur, sú fyrri fjallar 
um íslenskar lækningajurtir en sú seinni 
er matreiðslubók. Bókin um íslenskar 
lækningajurtir sem er einnig til á 
ensku í bókabúðum en verður gefin út 
í Bandaríkjunum og fleiri enskumæl-
andi löndum á næsta ári.“
- Hvað kemur til að grasalæknir skrifar 
bók um vörubílstjórafélag? 

„Faðir minn, Róbert Róbertsson, 
er framkvæmdastjóri Vörubílstjórafé-
lagsins Mjölnis og einn daginn hringdi 
hann í mig og sagði mér að það væri 
kominn tími til að skrifa bók um sögu 
félagsins. Hann var ekkert að spyrja 
mig hvort ég vildi skrifa bók um fé-
lagið heldur einfaldlega sagði mér að ég 
yrði að gera það. Eins og góðri dóttur 
sæmir hlýddi ég þrátt fyrir að hafa tak-
markaðann áhuga á vörubílum. Pabbi 
er orðinn níræður og er ennþá í fullu 
starfi alla daga við að stýra félaginu og 
þegar svona aldraður maður kemur með 

svona góða hugmynd er ekki hægt að 
segja nei. Ég held reyndar að ég sé ör-
ugglega eini grasalæknirinn í heiminum 
sem hefur skrifað bók um vörubíla.“ 
- Hver eru efnistökin í bókinni? 

„Í bókinni er fjallað um sögu félags-
ins, en ég fór þá leið að leita mikið í 
fundargerðir þess, en þær gefa greinar-
góða mynd af starfsemi félagsins í tím-
ans rás og veita innsýn í tíðaranda og 
helstu hitamál hvers tíma. Ég tók einnig 
viðtöl við fjölda félagsmanna og frá-
sagnir þeirra ásamt myndum eru mik-
ilvæg heimild um líf vörubílstjóra og 

gefa bókinni mikið gildi. Í bókinni er 
mikill fjöldi skemmtilegara mynda en 
myndir segja meira en mörg orð og þær 
fá virkilega að njóta sín í bókinni. Frá 
upphafi voru allir sammála um að hafa 
sem flestar myndir af félagsmönnum og 
vegagerð í bókinni og lögðust allir á eitt 
við að safna myndum. Einnig vorum við 
svo heppin að Magnús Karel Hannesson 
á Eyrabakka, sem eitt sinn var tippari 
hjá Vegagerðinni, átti í fórum sínum 
stórt safn af frábærum myndum sem 
núna eru ómetanlegar heimildir um 
liðna tíma. Í bókinni er að auki félagatal 
yfir alla félagsmenn sem voru lengur en 
tvö ár í félaginu.“
- Þetta er hin veglegasta bók og mikið 
verk sem spannar sögu Mjölnis frá 
stofnun 1941, hver er þráðurinn í sögu 
Mjölnis? 

„Tilefni þess að félagið var stofnað 
var fyrst og fremst sú mikla vinna sem 
skapaðist vegna hersetu Breta í Kald-
aðarnesi í Flóa. Bílstjórum varð ljóst að 
nauðsynlegt væri að stofna stéttarfélag 
til að vernda hagsmuni manna í hér-
aðinu. Félagið hefur starfað óslitið alla 
tíð síðan en fyrstu áratugina háði það, 
rétt eins og önnur stéttarfélög, harða 
baráttu fyrir rétti sínum. Mjölnir hefur 
sinnt margsskonar verkefnum frá þeim 
tíma er það var stofnað en vegavinna í 
samvinnu við Vegagerð ríksins hefur 
alla tíð verið stór þáttur í rekstri félags-
ins. Vandfundinn er sá vegur á Suður-
landi sem Mjölnir hefur ekki komið að 
með einum eða öðrum hætti.“ 
- Hefur hlutverk vörubílsins og vörubíl-
stjórarns breyst á þessum sjötíu árum 
og þá hvernig? 

„Já, það hefur tölvert breyst. Nú eru 
til dæmis félagar í Mjölni átján talsins 
en þegar mest var að gera voru á bilinu 
60-70 manns í félaginu. Sú breyting 
hefur hinsvegar orðið á starfseminni 
að félagar í dag eru með mun stærri 
tæki, svo sem treilera, auk þess sem þeir 
ráða yfir margskonar vinnuvélum. Því 
má áætla að samanlögð afkastageta fé-
lagsmann nú sé talsvert meiri en þegar 
þeir voru sem flestir.“ 

Anna segir ritun bókarinnar með 
skemmtilegri verkefnum sem hún hafi 
tekið þátt í. „Bókinni hefur verið vel 
tekið sem við erum afskaplega þakk-
lát fyrir en mest um vert er þó að saga 
þessa merka félags er nú skráð á spjöld 
sögunnar., “ bætir Anna Rósa við. 

bgs

Fyrsti gesturinn í reglulegum 
vísnaþætti Suðra er hagyrðingur-
inn góðkunni Kristján Runólfs-
son í Hveragerði. Hér fara á eftir 
nokkrar góðar frá kappanum.

Orðin hafa mikinn mátt,
mun þau best að hafa færri,
því skal ekki gaman grátt,
gaspra þegar sál er nærri.

-----
Lífið kastar teningum í tímans 
  öldurót,
um tilgang þess ar varla unnt að geta.
Mannhafið er samtvinnað með bæði 
  gull og grjót,
sem Guðleg viska ein er fær að meta.

-----
Oft á rjúpa upp til heiða,
erfitt þegar frostið bítur,
kuldaélin kvelja og meiða,
kalstrá flest við jörðu brýtur.
Hún þó laufin, létt á reiða,
loppin upp úr hjarni slítur.

Sneyðir æti snjóabreiða,
og snapir fáar rjúpan hlýtur,
er hún þó að leita leiða,
að lifa meðan frelsis nýtur.
Oft á rjúpa upp til heiða,
erfitt þegar frostið bítur.

Frækinn maður fer til veiða,
fuglinn hvíta augum lítur,
í frosnu hjarta finnur leiða,
firrtur gleði, einskins nýtur,
löngun hefur lífi að eyða,
lyftir vopni, dýrið skýtur.

-------
Sléttubönd hringhent.
Magnast sjóðir fornir frá,
fúlum ljóða rafti. 
Hagnast þjóðin ekkert á,
aumum sóða kjafti.

------
Hörpustrengi strýk í dag,
stuðlum lengi háður,
saman gengur ljóð og lag,
lífsins tengiþráður.

Sigurdór Sigurdórsson, sá mæti 
blaðamaður, birtir margar fyrir-
taks vísur á facebook setri sínu. Hér 
eru tvær góðar.

Einu sinni birti Tíminn mynd 
af foringjanum Steingrími Her-
mannssyni, (Denna), á bringusundi 
í Laugardalslauginni. Þjóðviljinn 
gerði stólpagrín að þessu og reiddist 
aðstoðarritstjóri Tímans því ákaf-
lega. Þá heyrði ég einhvern fara með 
þessa vísu:

Kraftur og orka af ásjónu skín
svo aðstoðarritstjórinn stundi:
,,Veit dauðlegur bóndi dýrðlegri sýn
en Denna á bringusundi”

Einhverju sinni heyrði ég gamlan 
mann frara með þessa vísu þegar 
sagt var að Alþýðubandalagið væri 
orðið alþjóðlegur krataflokkur.

Aldinn má ég óttast það,
og allri virðing glata,
því bráðum verð ég orðinn að
alþjóðlegum krata.

Kristján runólfsson t.h. á góðri 
stundu með Geira, sigurgeir Ing-
ólfssyni, á eyrarbakka.

VÍSNAÞÁTTUR

Páll m. Aðalsteinsson vörubílstjóri frá 
Hveragerði.Fyrsti vörubíll róberts róbertssonar, Austin árgerð 1946.

Helgi í súluholti, Hannes Þorbergsson og siggi trölli.  Ljósmynd Magnús Karel Hannesson.
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Ný bók Ásmundar um Hrekkjalómafélagið
Ásmundur Friðriksson, al-

þingismaður, var að senda frá 
sér nýja bók: Hrekkjalómafé-

lagið – prakkarastrik og púðurkerl-
ingar. Óhætt er að segja að Ási fari á 
kostum í þessari stórskemmtilegu bók. 
Penninn leikur í höndum hans þegar 
hann segir frá kostulegum uppátækjum 
Hrekkjalómafélagsins. Sérstaklega 
skemmtileg bók og vel skrifuð um 
ótrúleg uppátæki Hrekkjalómafélagsins 
í Vestmannaeyjum. Skemmtilesning af 
besta tagi.  bgs

„Það er allt undir í  
bókaútgáfu Sæmundar“
Bjarni Harðarson hefur á 

undanförnum árum byggt upp 
metnaðar fulla bókaútgáfu, auk 

þess að reka Sunnlenska bókakaffið 
við Austurveginn á Selfossi með Elínu 
Gunnlaugsdóttur eiginkonu sinni. Fé-
lagið heitir Sæmundur og stendur á bak 
við margar af athyglisverðustu bókum 
ársins. Suðri tók hús á útgefandanum, 
rithöfundinum og fyrrverandi þing-
manninum Bjarna Harðarsyni. 
- Hvað er Sæmundur með marga titla 
í ár? 

„Sæmundur er með fjórtán titla í ár 
sem er aðeins færra en í fyrra en við 
erum með heldur dýrari og efnismeiri 
gripi nú. Þar ber hæst stórvirkið Spá-
mennirnir í Botnleysufirði eftir danska 
höfundinn Kim Leine.“
- Sæmundur er ört vaxandi útgáfa, er 
ekkert erfitt að ná endunum saman á 
netöldinni í bókaútgáfu? 

„Á þessum tíma árs er best að segja 
sem minnst því bókaútgáfa er afar sér-
stakur rekstur. Nú höfum við prentað 
allt og kostað miklu til en bíðum 
uppskerunnar með samblandi af eft-
irvæntingu og kvíða. Þannig er hjá 
okkur öllum. En fram til þessa höfum 
við verið lánsöm í okkar útgáfu og það 
hefur yfirleitt alltaf verið smá afgangur í 
útgáfustarfseminni hjá okkur. Við erum 

nokkrir íslenskir útgefendur sem erum 
einmitt í þessari stærð að gefa út um og 
innan við tuttugu titla og þessi fyrirtæki 
hafa flest staðist þrátt fyrir erfiðleika og 
gjaldþrot í greininni síðustu ár. Kannski 
er þetta óska stærð bókaforlags.“ 
- Er ákveðin stefna hjá þér um hvað 
gefið er út, eða er allt undir ef það er 
vænlegt efni? 

„Já, það er allt undir. Þar sem við 
erum einnig að reka bókabúð þá hentar 
mjög vel að vera með breiða línu bóka. 
Við erum auðvitað meira í sunn-

lenskum bókum en aðrir forleggjarar 
en einskorðum okkur engan veginn við 
þær og höfum gefið út bæði Reykja-
víkursögur, svarfdælska sveitamenn-
ingu og síðan margskonar alþjóðlegar 
þýddar bækur.“
- Hvernig sérðu bókaútgáfuna þróast, 
heldur lesturinn sér og prentverkið á 
pappír? 

„Það er samdráttur og full ástæða 
til að hafa áhyggjur af honum en ís-
lenski bókamarkaðurinn er þrátt fyrir 
það sterkur og engin gjafavara stendur 

bókinni framar hvorki þegar kemur 
að jólum eða tækifærisgjöfum. Þegar 
kemur að lestri þá sýnir þróun er-
lendis að pappírsbókin stendur af sér 
samkeppnina frá rafbókum og fyrir því 
eru margar ástæður.“ 

- Hvað hefur gengið best á liðnu ári 
hjá ykkur? 

„Það er erfitt að svara þessari spurn-
ingu í nóvembermánuði þegar sölu-
vertíð jólanna er eiginlega ekki hafin 
og sumir titlarnir eru rétt að skríða 
upp á búðaborðin þessa dagana. En 
það eru þrjár bækur sem hafa fengið 
framúrskarandi viðtökur nú þegar. Í 
fyrsta lagi stórvirki Kim Leine sem 
ég nefndi hér í upphafi, síðan hinar 
hugljúfu og spennandi Reykjavíkur-
minningar Páls Benediktssonar en sú 
bók heitir Loftklukkan. Þriðja bókin 
sem ég vil nefna í þessu er sjálfsævi-
saga Sigurgeirs Kjartanssonar, skurð-
læknis, sem heitir einfaldlega Sigur-
geir skar’ann. Hún hefur fengið mjög 
góða dóma enda Sigurgeir magnaður 
penni og hefur frá mörgu að segja.“
- Hvað selst mest af í bókakaffinu í 
aðdraganda vertíðarinnar? 

„Það er bókin Vörubilstjórar á 
vegum úti sem er saga Vörubílstjóra-
félagsins Mjölnis á Selfossi. Þessi stóra 
og mikla myndabók hefur hreinlega 
runnið út eins og heitar lummur.“
- Hvaða bókum ertu spenntastur fyrir 
úr útgáfum annarra fyrir þessi jól? 

„Þori varla að segja frá því það er 
svo sérviskulegt val en ég bíð í of-
væni eftir að fá í hendur skjöl Lands-
nefndarinnar síðari sem mér er lofað 
að séu að koma út á bók fyrir þessi 
jól. Önnur bók sem er á leiðinni og 
ég mun geyma mér til jóla að lesa er 
eftir Helga Ingólfsson og heitir Þegar 
Gestur fór.“ 

bgsbókaútgefandinn er líka í sölu á notuðum bókum og kom að rekstri bókamarkaðar sem haldinn var í Hveragerði í sumar.

Ásmundur sendi Suðra kafla úr bókinni til birtingar og fer hann hér á eftir: 

Hrekkjalómafélagið  
– á forsíðu Frétta. 
Eftir langa Þorláksmessu 1983, með 
tilheyrandi brölti og jólaundirbúningi 
hjá ungri fjölskyldu minni, var farið 
seint að sofa. Þetta voru sjöttu jólin 
okkar Siggu, Sigríðar Magnúsdóttur, 
konu minnar. Ég undirbjó jólamatinn 
á Þorláksmessukvöld. Að hætti fjöl-
skyldu minnar áttu beinlausir fuglar að 
vera á borðum á aðfangadagskvöld. Ég 
sá um þá matargerð frá a-ö og kvöldið 
fór að stórum hluta í undirbúninginn. 
Þegar við fórum að sofa átti ég von á 
rólegum aðfangadegi. Ég og börnin 
myndum klára að bera út jólakortin 
sem þá var orðinn góður siður hjá 
okkur og er enn. Kolniðamyrkur 
grúfði yfir vikursvörtu umhverfinu á 
Búastaðabraut en jólastemningin var 
komin í hús þegar við lögðumst til 
hvíldar. 

Við Sigga vöknum á aðfangadags-
morgun spennt fyrir jólunum eins og 
börnin okkar þrjú. Við erum jólabörn 
og höfum alltaf lagt okkur fram um 
að hafa þau sem hátíðlegust með fjöl-
skyldunni. Ég varð að drífa mig fram 
úr og setja góða gjöf í skó barnanna, 
en læddi mér svo aftur undir sængina. 
Það var fallegur aðfangadagur og 
kominn friður í hjartað og heimilið. 
Ég dottaði um stund en heyrði þegar 
blaði var ýtt inn um bréfalúguna. Eftir 
að hafa velt mér nokkrum sinnum í 
rúminu fór ég fram til að gæta að því 
hvað þetta var. Inn úr lúgunni stóðu 
Eyjafréttir. Ég var blaðasjúkur og las 
allt sem ég komst yfir. Þegar blöðin 
gægðust inn um lúguna voru þau 

gripin glóðvolg. Aldrei þessu vant tók 
ég blaðið með mér í rúmið. Ég kom 
mér þægilega fyrir á koddanum, dró 
sængina yfir mig, hagræddi blaðinu og 
kveikti á ljósinu á náttborðinu. Sigga 
var enn í svefnrofunum og bærðist 
ekki þrátt fyrir ljósið og bröltið á mér. 

Ég tók blaðið báðum höndum, 
hristi það og slétti svo forsíðan yrði 
læsileg. Þvert yfir forsíðuna var stór 
fimm dálka samsett mynd af mér og 
Páli Scheving, góðum félaga úr hand-
boltanum í Eyjum. Við lékum saman 
með Þór í annarri deild. Hallgrímur 
Tryggvason, alræmdur hrekkjalómur 
og spaugari, hafði tekið mynd af Palla 
allsberum við logsuðu í Slippnum. 
Myndin var notuð í auglýsingu fyrir 
árshátíð Skipalyftunnar og átti að vísa 
til þess að í Skipalyftunni ynnu menn 
sér til hita. Nú var búið að skeyta við 
þessa mynd annarri mynd af mér og 
leit út fyrir að ég væri að fara með 
hendina upp í afturendann á Palla. 
Með þessu var vísukorn sem var tví-
rætt í meira lagi. Þetta hefði auðvitað 
ekki verið stórmál ef ég hefði fengið 
myndina senda í pósti. Það gegndi 
öðru máli að sjá slíka mynd á for-
síðu aðal fréttablaðs Eyjanna og það 
á sjálfum aðfangadegi jóla. Ég reikna 
með að mér hafi fundist þetta fyndið 
og trúlega kímt yfir þeim óvænta 
heiðri að prýða forsíðu Eyjafrétta með 
Palla Scheving, enda maðurinn frekar 
fyrir athyglina en lítillætið. 

Ég fletti blaðinu til að kanna hvort 
eitthvað meira krassandi væri í því en 
þar var ekkert eftirminnilegt. Ég snéri 
mér að Siggu og sagði að ég væri á 

forsíðu Eyjafrétta. Sigga vaknaði 
af værum blundi og ég sýndi henni 
blaðið. Það var alveg ljóst að minni 
konu var ekki skemmt. Mynd af karl-
inum á forsíðu Eyjafrétta í kynferðis-
legum tilburðum við Palla Scheving 
berrassaðan að sjóða fyrir utan Skipa-
lyftuna í Eyjum! Ég viðurkenni það 
að þetta var kannski ekki svo fyndið 
þegar Sigga benti mér á að á 1.200 
heimilum í Eyjum væri fólk á þessari 
stundu að skoða mynd af mér og lesa 
ljóð sem væri alls ekki birtingarhæft. 
Auk þess væri myndin langt frá því 
að vera jólaleg, hvað þá boðleg í bæj-
arblaði. 

Ég reyndi að gera gott úr þessu 
og sagði að ef við tækjum Palla út 
úr myndinni þá væri þetta bara hin 
besta mynd af mér með bros á vör í 
vinnugallanum niður í Vinnslustöð 
að teygja mig eftir einhverju allt öðru 
en rassgatinu á Palla Scheving. Ég 
fullvissaði Siggu um að ég hefði aldrei 
reynt að troða lúkunni upp í afturend-
ann á Palla. Sigga trúði því ágætlega 
þótt vissulega hafi hún trúað flestu 
upp á mig á þessum árum. 

Nú gerðust hlutirnir hratt. Sigga 
rauk fram úr, henti blaðinu út í horn 
og settist við símaborðið í holinu á 
Búastaðabrautinni. Hún hringdi á rit-
stjórn Eyjafrétta. Þar svaraði enginn 
enda jólin að ganga í garð og menn 
upp fyrir haus í undirbúningi. Þá 
hringdi hún í Gísla Valtýsson, einn 
eigenda Eyjaprents, og las honum 
pistilinn svo Gísli komst ekki að í dá-
góða stund. Sigga spurði Gísla hvernig 
hann héldi að henni og börnunum 
liði á aðfangadegi jóla þegar íbúarnir 
í öllum tólfhundruð heimilunum í 

Eyjum væru á þessari stundu með 
Eyjafréttir að skoða mynd af heimil-
isföðurnum á Búastaðabraut 5 í kyn-
ferðislegu káfi við afturendann á Palla 
Scheving? 

Gísli Valla var orðlaus, enda frið-
samur maður og hvers manns hug-
ljúfi, sérstaklega á jólunum. Hann gat 
litlu um þetta svarað þótt hann bæri 
vissulega ábyrgð á prentsmiðjunni. 
Símtalið var snaggaralegt og Sigga al-
veg trompuð þegar hún lagði símann 
á. Símaborðið á Búastaðabrautinni 
hafði ekki fengið annan eins skell um 
ævina. Það var uppnám á heimilinu og 
ég, sem var svo ánægður að komast á 
forsíðu stórblaðs í Eyjum, var orðinn 
hálf miður mín þegar ég átti að vera 
í bullandi jólaskapi og stemningu. Ég 
velti því fyrir mér hvort Palli væri ekki 
í skýjunum yfir því að komast líka á 
forsíðu Eyjafrétta á aðfangadag? 

Eftir símtal við Engilbert Gísla-
son, ritstjóra Eyjafrétta, og Gunnar 
Kára Magnússon, blaðamann, kom 
hið rétta í ljós. Eintakið sem lætt var 
inn um bréfalúguna hjá mér var eina 
eintakið af Eyjafréttum sem kom út á 
aðfangadag jóla árið 1983. Félagarnir á 
Eyjafréttum höfðu fengið Lýð Ægisson 
til að semja vísuna og klippt saman 
myndina. 

Þegar ró færðist yfir mannskapinn 
flæddi jólastemning yfir heimilið eins 
og áður og alltaf síðan. Ég skoðaði 
myndina nokkrum sinnum um jólin og 
fannst við Palli bara flottir þótt staðan 
væri ankannaleg. En blaðið var falið 
fyrir börnunum og Sigga vildi ekki sjá 
það frekar en ég veit ekki hvað. Þessi 
hrekkur var undanfarinn að formlegri 
stofnun Hrekkjalómafélagsins. 

bjarni Harðarson.
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Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig 
hönnuð að hún viðheldur ferskleika 
matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann
60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 

sterkari og tryggir lengra geymsluþol

Temprukassarnir sjá til þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri fiskflök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol

 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  

 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 10 kg 
kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur
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einangrun – umbúðir

Brunasandur  
- Mótun lands og 
samfélags í yngstu 
sveit á Íslandi
Brunasandur, yngsta sveit á 

Íslandi, er metnaðarfull bók 
gefin út af Sögufélagi Vestur-

-Skaftfellinga og er blásið til veglegrar 
útgáfuhátíðar í tilefni þess. Bruna-
sandur varð til eftir Skaftáreldana 
1783 – 1784 þegar eystri tunga hraun-
flóðsins þrýsti Hverfisfljóti austur í 
þann farveg sem það nú rennur. 
Strax þá tók landið, sem kom undan 
fljótinu, að gróa upp og varð byggilegt 
á undraskömmum tíma. Landnám á 
Brunasandi hefst þegar mælt er út 
fyrir fyrsta býlinu, Orustustöðum, 10. 
maí 1823. Í kjölfarið byggðust fleiri 

býli og yngsta sveit á Íslandi varð til. 
Rannsóknin tekur til, eins og nafnið 
segir til um, mótunar lands og samfé-
lags frá Skaftáreldum til dagsins í dag 
og mynda rannsóknarniðurstöðurnar 
heildstæða mynd af þróuninni. 

Í tilefni af útkomu rannsóknar-
ritsins verður efnt til veglegrar út-
gáfuhátíðar á Kirkjubæjarklaustri 
laugardaginn 5. desember n. k fyrir 
allan almenning. 

Boðið verður upp á ókeypis rútu-
ferð úr Reykjavík um morguninn og 
heim síðdegis að aflokinni dagskrá. 
Á hátíðinni verður gerð grein fyrir 

hvernig rannsóknarhópurinn varð 
til og framgangi rannsóknarinnar, 
höfundar munu kynna rannsóknar-
niðurstöður sínar og að því loknu 
verður opin mælendaskrá þar sem 
gestir geta tekið til máls og rætt um 
gildi rannsókna af þessu tagi fyrir 
samfélagið og hvernig unnt er að 
notfæra sér þær með margvíslegum 
hætti. 

Hátíðinni stýrir Ólafía Jakobs-
dóttir, forstöðumaður Kirkjubæjar-
stofu á Kirkjubæjarklaustri. 

Mögnuð og 
ágeng Líkvaka
Líkvaka eftir Eyrbekkingin Guð-

mund S. Brynjólfsson hefur 
vakið verðskuldaða athygli. 

Bókin er listavel stíluð og vægast sagt 
ágeng og mögnuð lesning. Óvænt og 
eftirminnileg saga sem er klárlega ein 
af bestu bókum ársins. Myrk sagan 

dregur lesandann áfram í gegnum 
hrikalegt lífshlaup sögupersónunnar, 
en undir liggur skemmtilega kíminn 
þráður sem gerir góða bók enn betri. 
Skyldulesning fyrir þá sem hafa gaman 
að góðum skáldsögum. 

bgs

Suðri fékk leyfi höfundar til að birta kafla úr þessari fantagóðu bók. 

Tveir fyrstu 
kaflar Líkvöku. 
Eyðing

Ég sit yfir líki. Í húsi sem ég átti erindi í. 
Það er góður staður og kjörin stund til 
að rifja upp vondar minningar. Reyndar 
er það ekki alls kostar rétt að ég sitji yfir 
líki. Ég hálfvegis ligg utan í því og finnst 
eins og ég sé að renna saman við það, 
sundurtætt, illa lyktandi og kalt. En ég 
tala samt, ég er að tala við þig. Það er 
gott að tala. 

Svo sagði mér prestur. 
Til mín kalla konur úr fortíð – ekki minni 
fortíð heldur frá einhverjum tíma sem 
ég þekki ekki en kannast samt við. Þær 
hrópa eitthvað út úr rökkrinu en samt 
er engu líkara en þær hvísli sín á milli. 
Ég hef séð þær áður og þó ekki – ég veit 
erindi þeirra en þó ekki. Ég óttast þær 
og fagna þeim í senn. Þær eru sveipaðar 
sjölum eða voðum grárrar tilveru – sem 
var. Tilveru sem hefur eyðst – máðst út. 

Spurning málarans
Ég man ekkert frá þessu kvöldi nema rétt 
sviðsmyndina. Ég man hver sat hvar – og 
hvar ég stóð við stólinn sem móðir mín 
sat í. Ég man uppröðun sófa og borða, 
stóla og lampa. Ég man að það var skugg-
sýnt og ég ímynda mér að þetta hafi verið 
að hausti til. Ég man að stofan var teppa-
lögð og ég man – eða öllu heldur veit – að 
íbúðin var í Kópavogi. Á fjórðu hæð í 
blokk. Í huga mínum er allt þetta fólk 
aðeins skuggamyndir þrátt fyrir að ég 
hafi þekkt það vel og það flest verið mér 
nákomið. Ég man engar umræður og veit 
í sjálfu sér ekkert hvað var rætt. Það eina 
sem ég man er rödd málarans vegna þess 
að það var hann sem mælti hin hroðalegu 
orð. Orðin sem greyptust í minni mér og 
boruðu sig inn í barnssálina og bjuggu 
svo haganlega um sig að þau hafa fylgt 
mér alla tíð síðan. 

Þessi orð – sem mynduðu einskonar 
spurningu – hafa sjálfsagt hæft umræðu 
kvöldsins en í dag get ég ekki skilið með 
hvaða hætti. Og þá – á þeim tímapunkti 
þegar þau voru sögð – voru þau svo 
hrikaleg að umræðuefnið hlaut að falla 
í skuggann, hafi ég þá numið það eða 
haft á því minnsta vit. Ég var bara sjö ára. 

Sjálfsagt hefur fólkið verið að sötra 
kaffi þessa kvöldstund og af því að ég 
veit hverjir húsráðendur voru þá er ég 
þess fullviss að meðlætið hefur ekki 
vantað. Í minningunni finnst mér eins 
og það hafi verið reykjarsvæla í loftinu 
en hún getur ekki hafa verið þykk eða 
þung því að fátt af því fólki, sem þarna 
var, reykti. Reyndar var það málarinn 
einn sem reykti en faðir minn sem þarna 
var líka gestkomandi fékk sér þó stöku 
vindill væri honum boðið upp á tóbak. 
Málarinn reykti Agio-vindla sem voru – 
ef minnið svíkur ekki – í gulum pökkum 
og frekar stórir. 

Hvað sagði hann? 

Ég hef oft velt því fyrir mér hvort 
það sem ég man sé í raun það sem hann 
sagði. Það þarf ekki að vera. Ég hef lesið 
það mikið og heyrt og séð af allskonar 
rannsóknum, hávísindalegum jafnt sem 
minna vísindalegum, þar sem sýnt hefur 
verið fram á að minnið svíkur. Minnið 
svíkur meira að segja illa og merking 
og málefni snúast og kastast líkt og í 
straumsins iðu þannig að menn geta orðið 
verulega villtir séu þeir beðnir um að rifja 
upp ómerkilegustu hluti, til dæmis við 
réttarhald. En ég man þetta samt. 

Og hvað sagði hann þá? –Hvað var það 
sem hann sagði, málarinn, sem skemmdi 
bernsku mína og unglingsár? –Hvað var 
það sem var svo ógnvekjandi, hrollvekj-
andi? Það er rétt að taka það strax fram 
að hann misnotaði mig ekki kynferð-
islega enda var slíkt ekki orðið lenska 
þegar þetta var. Hvað var það sem var 
svo voðalegt að það sendi mig hingað inn, 
hingað inn þar sem ég sit – eða ligg – í 
dag? Fékk mig til að gera það sem ég gerði 
fyrir einhverjum tugum klukkustunda? 

Það var kliður í fólkinu og sjálfsagt 
bollaglamur og eitthvað hefur sjálfsagt 
kallað á þessa spurningu, þessi voðalegu 
orð: 

„Hvað mynduð þið gera ef þið nú 
vöknuðuð eina nóttina við það að ein-
hver stæði inni í herberginu hjá ykkur 
og þið mynduð skynja þá þegar að það 
væri Satan sjálfur, djöfullinn? “ 

Hann spurði bara sisvona – líkt og 
spurning sem þessi væri alvanaleg í lát-
lausu kaffiboði. Eins og þetta væri eitt-
hvað sem allir gætu búist við einhverja 
nóttina. Líkast því að hann hefði lent í 
þessu sjálfur. 

Eða var þetta kannski bara spurning 
sem kom upp mín vegna? 

Svona eins og þegar maður sem ekki 
vogar sér í pólitískar illdeilur, en vill 
samt gjarna segja hug sinn, bölvar löngu 
dauðum ráðherra í ríkisstjórn sextíu 
árum fyrr til þess að vega að ungum 
manni á pólitískri uppleið, manni sem 
situr kannski í næsta herbergi – eða ekki. 

En hér sit ég og hugsa til baka. Svona 
eins og mér er unnt að hugsa eins og 
sakir standa. Ég sé þó mynd, ég er lík-
astur kóngakapli sem hefur verðið lagður 
á skítugu borðstofuborði og ekki gengið 
upp. Það er ekki falleg mynd en áhrifa-
mikil.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is
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Skoðaðu úrvalið á vefnum okkar:
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Með bestu einkunn 
vetrardekkja*
*samkvæmt ADAC vetrardekkjaprófun 
haustið 2015



Jólatilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Aðalfundur Sólvalla og ný stjórn
Aðalfundur Sólvalla, dvalar-

heimilis aldraðra á Eyrarbakka, 
var haldinn miðvikudaginn 25. 

Nóvember. Fundurinn var haldinn í sal 
heimilisins og ágætlega sóttur. 

Fráfarandi stjórn Sólvalla gerði grein 
fyrir; starfsemi og rekstri síðasta árs og 
lagði fram ársreikninga. Í stjórn voru 
þau Sandra Dís Hafþórsdóttir, Guðjón 
Guðmundsson og María Gstesdóttir. 

Að loknum umræðum var árskýr-
slan og reikningar samþykkt með öllum 
greiddum atkvæðum. 

Ný stjórn var kosin og hana skipa: 
Guðjón Guðmundsson, María Gests-
dóttir og Þórdís Kristinsdóttir Í var-
stjórn eru: Íris Böðvarsdóttir og Tyrf-
ingur Halldórsson. 

12

Úthlutun úr Lista- og 
menningarsjóði Ölfuss
Á fundi menningar- og mark-

aðsnefndar Ölfuss var gengið 
frá úthlutun úr Lista- og 

menningarsjóði sveitarfélagsins. Sex 
styrkumsóknir bárust, samtals að upp-
hæð 2.905.000 krónur. Til úthlutunar 
voru 315.000 krónur. 

Ákveðið var að styrkja fjögur ver-
kefni. Stærsta styrkinn hlýtur Leik-
félag Ölfuss vegna sýningar sinnar 
Einn rjúkandi kaffibolli, sem nú er á 
fjölunum hjá leikfélaginu. Verkefnið 
fær styrk upp á 150.000 krónur. 

Þá hlýtur verkefnið Síung 65.000 

krónur. Það er Sigríður Guðnadóttir 
sem hefur haft umsjón með Síung, 
gerð vefsíðu um starfsemi eldri borg-
ara í Ölfusi. Vefsíðan er mjög lifandi 
og metnaðarfull þar sem gerð hafa 
verið glæsileg myndbönd sem sýna 
fjölbreytt starf og tómstundir eldri 
borgara í Ölfusi. 

Bryndís Víglundsdóttir hlýtur 60.000 
króna styrk til að setja upp ljósmynda-
sýningu við Selvogsbraut. Myndirnar 
á sýningunni tengjast allar náttúrunni 
í Ölfusi og eiga eflaust eftir að kveikja 
áhuga þeirra sem skoða sýninguna, að 

fara um falleg svæði í sveitarfélaginu. 
Styrkurinn nýtist við gerð texta og þýð-
ingar hans yfir á ensku. 

Rafn Gíslason hlýtur 40.000 króna 
styrk vegna sýningar á auðkennum sem 
hann hefur hannað. Sýningin kemur til 
með að vera í Gallerí undir stiganum 
á næsta ári.

ráðhúsið í Þorlákshöfn.

Grýla og jólasveinarnir á Laugalandi
Fyrir skömmu síðan var leiksýningin 

„Grýla og jólasveinarnir“ sýnd í 
Leikskólanum Laugalandi. Undanfarin 
ár hefur Þórdís Arnljótsdóttir komið 
með leikhús í tösku og alltaf hefur 
verið mikið fjör þegar hún bregður sér 

í hlutverk Grýlu, allra jólasveinanna, 
lítillar stúlku sem strýkur að heiman og 
gamallar einmanna konu. Farið er með 
gamlar vísur um Grýlu, jólasveina-
kvæði Jóhannesar úr Kötlum og fleiri 
vísur sem eru leiknar og sungnar. Á 

sýningunni myndaðist frábær stemn-
ing milli barnanna og leikkonunnar 
sem fór á kostum. Fyrsta og öðrum 
bekk grunnskólans var boðið að koma 
og taka þátt í sýningunni en hún var í 
boði foreldrafélags leikskólans. 

Anna Rósa og Guðmundur 
gestir í aðventukaffi 
Samfylkingarinnar
Laugardaginn 5. desember kl. 

11.00 heldur Samfylkingin í 
Árborg árlegt aðventukaffi sitt 

í sal félagsins á Eyrarvegi. Meðal gesta 
verða þau Guðmundur S. Brynjólfs-
son, rithöfundur, og Anna Rósa Ró-

bertsdóttir, grasalæknir, og lesa þau 
úr nýjum verkum sínum; Andvöku og 
Vörubílstjórar á vegum úti. 

Allir velkomnir í aðventukaffi til að 
hlusta á upplestur úr þessum sunn-
lensku gæðabókum. 

Ný stjórn sólvalla, þau Guðjón, maría og Þórdís.
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Óskar og ML-ingar 
á Njáluslóðum
Miðvikudaginn 18. nóvem-

ber fór 2. bekkur Mennta-
skólans á Laugarvatni 

í vettvangsferð um sögusvið Njálu, 
en sagan er lesin í áfanganum ÍSL 
303. Leiðsögumaðurinn var ekki af 
verri endanum, enda góðvinur ML 
og fyrrverandi kennari og aðstoðar-
skólameistari við skólann, Óskar 
Ólafsson, fyrrverandi kennara og 
aðstoðarskólameistara skólans. 

„Meðan ekið var úr Fljótshlíðinni 
niður að Stóra Dímon flutti Óskar 
Gunnarshólma fyrir nemendur, 
blaðalaust og án þess að hika, og það 

hefði mátt heyra saumnál detta (ef 
ekki hefði verið fyrir skröltið í rút-
unni) svo uppnumdir voru nemendur 
yfir flutningnum. . . Pálmi Hilmars-
son sat undir stýri að vanda og sá til 
þess að allt gengi eins og í sögu. Erla 
Þorsteinsdóttir slóst í för með okkur 
og var sérlegur myndasmiður ferðar-
innar. Nemendur voru til fyrirmyndar 
í alla staði og sameinuðust um að gera 
ferðina vel heppnaða. Ég vil þakka 
nemendum 2. bekkjar, Pálma, Erlu og 
Óskari fyrir ánægjulega ferð“, skrifar 
Ingibjörg Bjarney Baldursdóttir á 
heimasíðu skólans, ml.is. 

Jakob las Njálu á 15 klukku-
stundum og 38 mínútum
1000 ára afmæli Njáluloka var haldið 

hátíðlegt í Sögusetrinu á Hvolsvelli. 
Jakob S. Jónsson leikstjóri og leið-

sögumaður las Njálu alla og tók lestur-
inn (með 5 mínútna hléi á hverjum hálf-
tíma) 15 klukkustundir og 38 mínútur; 
lauk kl. 02: 38 á sunnudagsmorgni, og 
fögnuðu þá á þriðja tug áhorfenda, þeir 
sem haldið höfðu út til enda, lesaranum 
og eldraun hans innilega. 

Á laugardeginum voru í fjórar 
klukkustundir til sýnis tvö af handritum 
Njálu: Oddabók – skinnhandrit frá því 
um 1460, og Ferjubók (Sandhólaferju-
bók fullu nafni)- pappírshandrit frá 
því um 1650-80. Bæði handritin eru 
kennd við þekkta staði í Rangárþingi 
sem koma við sögu í Njálu, og hið síð-
arnefnda næsta örugglega skrifað þar. 
Handritin komu í lögreglufylgd frá 
Árnastofnun í Reykjavík og var vand-
lega gætt af sérfræðingum stofnunar-
innar. Um einstakan atburð var að ræða; 
handrit í vörslu Árnastofnunar hefur 
aldrei áður verið sýnt á Íslandi utan höf-
uðborgarsvæðisins. Forstöðumaður og 
starfsmenn Árnastofnunar eiga miklar 
þakkir skyldar. 

Lilja einarsdóttir oddviti rangárþings eystra opnaði samkomuna og bauð 
gesti velkomna. Af hvolsvollur.is

Samningur um 
samstarf í neyðar-
vörnum á Höfn
Fyrir skömmu var undirritaður 

samstarfssamningur milli 
Rauða kross deildarinnar á 

Hornarfirði, Slysavarnarsveitarinnar 
Framtíðar á Höfn og Neyðarmið-
stöðvar Rauða krossins, um samstarf 
aðila í neyðarvörnum. Tilgangur 
samstarfsinzs er að tryggja mönnun 
fjöldahjálparstöðva í sveitarfélaginu 
á hættu- og neyðartímum. 

Samkomulagið var undirritað að 
loknu námskeiðinu „inngangur að 
neyðarvörnum“ þar sem tíu þátttak-
endur fengu undirbúningsfræðslu 
Rauða krossins fyrir starf að neyðar-
vörnum félagsins. 

Samningurinn tekur til fjöl-
breyttrar fræðslu og þjálfunar sem 
Rauði krossin lætur í té og stuðnings 
Slysavarnarsveitarinnar Framtíðar 

við öflun sjálfboðaliða til að starfa að 
neyðarvörnum og taka þátt í æfingum 
og aðgerðum og munu sjálfboða-
liðarnir verða skráðir í boðunargrunn 
Neyðarlínunnar. 

Þetta samstarf milli aðila er að 
mörgu leyti tímamótasamningur, 
þar sem tvær viðbragðseiningar 
ákveða með skriflegu samkomulagi 
sín á milli að starfa saman að neyðar-
vörnum í sínu byggðalagi. Vonandi 
verður samkomulagið fyrirmynd að 
svipuðum samningi milli viðbragðs-
aðila í öðrum byggðalögum þar sem 
erfitt getur verið að afla sjálfboðaliða 
þegar félögin eru mörg sem starfa að 
skyldum verkefnum. Því er samstarfs-
samningur sem þessi aðilum mikil-
vægur og styrkir starfið og viðbrögð 
á neyðartímum. 

Óskar með kennurum og nemendum á Njáluslóðum í rangárþingi.



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Slípun – lögn – lökkun – olía
parket – lím – lökk – olíur

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

Flottir 
Plötuspilarar 
VERÐLÆKKUN 

Laugavegur 45 
Sími:  519 66 99 

Vefverslun:  www.myconceptstore.is 

Verð frá 34.900,- 

Ég er nýorðin 39 ára og er með 
skrýtin áhugamál. Ég hef bilaðan 

áhuga á rusli, pólitík og þjóðbúningum.  
Áhuga minn á rusli hef ég þróað með 
mér í gegnum tíðina og hef ég fengið 
mörg tækifæri til að safna í sarpinn t.d 
með að vera stjórnarformaður SORPU 
bs í 2 ár. Ég hef fengið djúpa innsýn 
inn í kostnað, umfang, urðun, flokkun 
og endurvinnslu. Þessi lærdómur varð 
til þess að ég get ekki hætt að hugsa 
um rusl. Þar kemur annað áhugamálið 
sterkt inn sem er pólitík. Allt í lífinu 
í pólitík en ef þú ætlar þér að berjast 
fyrir málstað, þá ertu orðin pólitíkus.

Ég tók stúdentspróf við Kvennaskól-
ann og ein af hefðum hans er Peysufata-
dagurinn. Þar spranga nemendur um í 
þjóðbúningum, dansa skottís og syngja 
,,Ég bið að heilsa“. Þegar maður er mega 
töff unglingur með VIP kort á helstu 
skemmtistaði borgarinnar þá er maður 
ekkert að bilast úr spennu fyrir þessum 
degi. En þennan dag gerðist eitthvað 
einstakt, það kviknaði ákveðið þjóð-
búningablæti hjá mér og skottísin varð 
næstum jafn skemmtilegur og dúndr-
andi technoið á Tunglinu. 

Ég fékk svo tækifæri nú fyrr í 
vetur að sauma mér peysuföt, lang-
þráður draumur að rætast og eitt það 
skemmtilegasta sem ég hef gert. Að 
sitja í baðstofustemmningu með 10 
frábærum konum, gera grín heilu helg-
arnar og sauma frá sér allt vit jafnast vel 
á við mánuð á yoganámskeiði á eyju í 
Tælandi (næsta atriði á to do listanum). 

Mitt þjóðbúningablæti hefur ekkert 
með ,,Íslendinginn“ í mér að gera. Að 
ganga um í peysufötum hefur ekkert 
með tungumálið, menningu, sögu eða 
þjóðernisstolt að gera. Hann tengist 
því einu að ég er kona, sem á mömmu, 
sem á mömmu og ég á pabba, sem á 
mömmu og ég elska þetta fólk og við 
eigum það sameiginlegt að finnast 
íslenski þjóðbúningurinn fallegur. 
Ekkert annað, ekkert flókið, okkar litla 
saga sem leynist í litlum víravirkjum.  
Hann hefur ekkert með sveitina eða 
Framsóknarflokkinn að gera, mér 
finnst hann bara svo fallegur og lang-
aði í einn.

BAKSÍÐAN
Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,  

bæjarfulltrúi í Hafnarfirði 
búsett á Hornafirði.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

www.neatorobot.is
www.facebook.com/neatorobot


