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Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

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

BÍ L DS HÖF ÐA  12  -  110 RE YK JAVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISJötunn-vélar ehf – Austurvegi 69 – 800 Selfossi – sími: 4800 400 – www.jötunn.is

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ28. janúar 2016 
2. tölublað 2. árgangur

Fræðslunetið 
er í fyrirtaks 

málum
Rætt við Eyjólf Sturlaugsson nýjan fram-

kvæmdastjóra Fræðslunets Suðurlands bls. 6.

Vaxandi vilji til að sameina sveitarfélög
Sameining sveitarfélaga kemur reglu-

lega upp í umræðunni. Margir telja 
að mynda þurfi sterkari og stærri 

einingar sem geta tekið við auknum 
verkefnum frá ríkisvaldinu og keppt við 
höfuðborgarsvæðið um fólk og fyrirtæki. 
Tekið við stórum verkefnum á borð við 
rekstur framhaldsskóla og löggæslu sem 

verði í kjölfarið færð til sveitarfélaganna 
með nýjum tekjustofnum. 

Þegar rætt er við sveitarstjórnarmenn 
í Árnessýslu er ljóst að helst er rætt um 
að sýslan öll verði eitt sveitarfélag þegar 
næst verður farið af stað með sameiningar. 
Smærri sameiningar skili litlu og stíga 
þurfi stór skref til að ná slagkraftinum. 

Suðri tók sveitarstjórnarmenn úr öllum 
sveitarfélögum Árnessýslu tali og er niður-
staðan er sú að helst er rætt um að sýslan 
öll verði eitt sveitarfélag þegar næst verður 
farið af stað í frekari sameiningar en til 
þurfi að koma frumkvæði frá ríkisvaldinu 
til að hreyfa við málinu. 

Frh. bls. 2.

Sandleitarar á Gnúpverjaafrétti á liðnu hausti ríða yfir Miklukvísl á leið úr arnarfelli. Á myndinni eru þau Elín Moqvist, ari 
Thorarensen, Guðmundur Árnason, Helga Höeg Sigurðardóttir (fremst), Ágúst Ingi Ketilsson og Lilja Loftsdóttir.

Mynd: Ólafur Jónsson, Eystra-Geldingaholti, Skeiða- og Gnúpverjahreppi.
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Árnesþing yrði 
öflugt sveitarfélag
Suðri ræddi við sveitarstjórnarfólk úr öllum Árnessýslu sýslunnar, bæði 
fulltrúa minnihluta og meirihluta um viðhorf þeirra til sameiningar 
sveitarfélaga. Ljóst er að almennt ríkir sú skoðun meðal þeirra að þegar 
verði gengið til sameiningar þurfi að stíga stór skref. Árnessýsla í eitt 
stórt sveitarfélag er sá kostur sem langflestir nefna og bendir margt til 
þess að þeirri skoðun hafi vaxið ásmegin á liðnum árum. 

Guðmundur Ármann Pétursson.

Guðmundur Ármann Pétursson, sveit-
arstjórnarmaður í Grímsnes- og Grafn-
ingshreppi, segir að Bláskógabyggð, 
Flóahreppur, Grímsnes- og Grafnings-
hreppur, Hrunamannahreppur, Hvera-
gerðisbær, Skeiða- og Gnúpverja-
hreppur, Árborg og Ölfuss ættu að sínu 
mati að sameinast. „Það er markmið 
sem við eigum að setja okkur,“ segir 
hann. Guðmundur segir þessi sveitar-
félög vinna sameiginlega að fjölda 
verkefna, en með sameiningu væri 
hægt að gera hlutina mun markvissar 
og oft betur. 

„Árnessýsla yrði eitt skipulagssvæði 
með heildstæða stefnu í uppbyggingu 
og byggðaþróun, með samræmda fé-
lagsþjónustu, skólaskrifstofu og bæri 
ábyrgð á málefnum fólks með fötlun. 
Væri með háskólafélag og fræðslunet 
og hefði burði til að berjast fyrir og að 
standa með uppbyggingu háskólanáms 
á Laugarvatni. Ég hef þá trú að sam-
eining sem þessi myndi auka lýðræðið 
því lítil sveitarfélög hafa meiri tilhneig-
ingu til að gæta sérhagsmuna og með 
samstarfi margra smárra sveitarfélaga 
verður til milli - stjórnsýslustig  sem er 
út tengslum við kjósendur og oftar enn 
ekki einnig sveitarstjórnir. 

Þetta stór eining hefði burði til að 

byggja upp öfluga rafræna stjórn-
sýslu og þannig færa stjórnsýsluna 
nær hverjum íbúa en er í dag auk þess 
að lækka verulega kostnað og spara 
þannig umtalsvert fé. Það er tímabært 
að íbúar í Árnessýslu ræði af alvöru 
sameiningu og hafi tækifæri á að 
kjósa um hvort tímabært sé að stofna 
sameinað sveitarfélag - sveitarfélagið 
Árnes, segir Guðmundur Ármann. 

Sameining á  
næstu misserum

aldís Hafsteinsdóttir.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri í 
Hveragerði, segir Hvergerðinga hafa 
kosið um hinar ýmsu sameiningar til-
lögur samhliða síðustu sveitarstjórnar-
kosningum. Í kjölfarið sendi bæjar-
stjórn erindi til sveitarstjórnar Ölfuss 
sem ákvað að halda rafræna íbúakosn-
ingu sem fór fram 2015. „Í stuttu máli 
þá var sú tillaga felld með fjórum at-
kvæðum en kosningaþátttaka var um 
47%. Í kjölfarið taldi sveitarstjórn Ölf-
uss að heimild til viðræðna hefði ekki 
fengist og því hefur ekkert gerst í 
þessum málum og þannig verður það 
væntanlega út kjörtímabilið, því miður. 
En mín skoðun er sú að sameining 
sveitarfélaga á Suðurlandi muni eiga 
sér stað á næstu misserum. Það er ljóst 

að með auknum verkefnum og sífellt 
meiri samvinnu sveitarfélaga mun 
sameining verða rökrétt næsta skref. 

Ég hef lengi talið að Árnessýsla ætti 
að vera eitt sveitarfélag. Sameinuð 
Árnessýsla yrði mjög sterkt og öfl-
ugt sveitarfélag með slagkraft og afl 
sem tryggja myndi uppbyggingu og 
þjónustu af bestu gerð. Svæðið býr 
yfir ríkum náttúruauðlindum, óum-
deildum miðpunkti, mannauði og ekki 
síst nálægð við höfuðborgarsvæðið. 
Allt þetta og fleira sem svæðið hefur 
til að bera myndi gera Árnesþing að 
einu öflugasta sveitarfélagi landsins.“ 
segir Aldís. 

Árnessýsla eitt sveitarfé-
lag frá fjöru til fjalls

Eggert Valur Guðmundsson

Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfull-
trúi Samfylkingarinnar í Árborg, segir 
að í ljósi aukinna verkefna frá ríki til 
sveitarfélaga þurfi að skoða sameiningu 
Árnessýslu í eitt sveitarfélag. „Eitt er 
það sem þarf meiri umræðu á sveitar-
stjórnastiginu á Suðurlandi er frekari 
sameiningar sveitarfélaga og þar er 
sameining Árnessýslunnar í eitt 
sveitarfélag valkostur sem þarf að 
kanna til hlítar, enda mikilvægt að 
mynda öfluga einingar með mikinn 
slagkraft til að byggja upp fjölbreytt 
atvinnulíf og góða þjónustu. Því tel ég 
vænlegast að kanna hug fólksins til 
þessa valkostar frekar en smærri 
skrefa,“ segir Eggert Valur. 

Helgi Haraldsson.

Helgi Haraldsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknar í Árborg, segir að sitt 
viðhorf sé að það verði að fækka 
sveitarfélögum á Íslandi, til að gera þau 
sterkari til þjónustu við íbúa sína og 
sterkari til að taka við auknum og 
stærri verkefnum í framtíðinni. Helgi 
segir sína sýn hér austan fjalls þá að 
Árnessýsla verði eitt sveitarfélag, frá 
fjöru til fjalls, sveitarfélag sem muni 
ekki eiga sinn líka á Íslandi. „Aðliggj-
andi að sjó með öfluga útgerð, mikið 
og stórt landbúnaðarhérað, öflugasta 
úti-og ylræktarhérað landsins, með 
stærstu og fjölmennustu og fallegustu 

náttúruperlur landsins, vatnsaflsvirkj-
anir og vindorku. Hérað sem á ekki 
sinn líka. En við sameingu verður að 
vanda til verka og allir verða að eiga 
sinn málsvara og finna að þeir geti 
komið skoðun sinni á framfæri við 
ákvörðunartöku. Hvort sem það eru 
hverfa/hreppsnefndir eða annað. Ég tel 
að undirbúningur að svona sameiningu 
gæti tekið 2-3 ár áður en af henni yrði 
og þá ætti að vera tryggt að sem flest 
sjónarmið kæmu fram og að sem flestir 
gætu orðið sáttir við hana,“ segir Helgi. 

Sýslan öll eða í tvennu lagi

Helgi Kjartansson.

Helgi Kjartansson er oddviti sveitar-
stjórnar í Bláskógabyggð, Hann segir að 
allar sameiningar þurfi að skoða vel, 
mörgum spurningum þurfi að svara og 
margar forsendur að liggja fyrir áður 
en farið er af stað. „Ef farið verður í 
frekari sameiningar. í náinni framtíð þá 
sé ég tvo kosti í stöðunni, fyrri kostur-
inn er að Uppsveitirnar og Flói myndi 
eitt sveitarfélag, Hveragerði og Ölfus 
fari saman og Árborg standi áfram eitt 
og sér, seinni kosturinn er svo að öll 
sýslan myndi eitt sveitarfélag,“ segir 
Helgi um mögulegar sameiningar 
sveitarfélaga í samtali við Suðra. 

Þarf þrýsting eða lög

Árni Eiriksson.

Árni Eiriksson, oddviti Flóahrepps, 
segir að á næstunni komi vart til sam-
einingar nema til komi utanaðkom-
andi þrýstingur eða lagasetning. Eins 
og staðan sé í dag er í raun bara eitt 
sveitarfélag í sýslunni af þeirri stærð 
að það gæti staðið eitt og sér undir 
þeim skyldum sem á sveitarfélögum 
hvíla í dag. Öll önnur sveitarfélög verði 
að uppfylla sínar skyldur með ýmis-
konar samstarfi, oftast í formi byggða-
samlaga sem á margan hátt séu góð 
leið en hafi vissulega þann galla að 
margir íbúar og jafnvel kjörnir full-
trúar í sveitarstjórnum upplifa þjón-
ustuna langt frá sér, þeir viti lítið um 
hana og þeir hafi litla möguleika til 
áhrifa þó þeim fyndist eitthvað mætti 
betur fara. 

„Hvort upplifun íbúa í stórum 
sveitar félögum sem reka sína mála-
flokka sjálf er eitthvað öðruvísi get ég 
ekki fullyrt um. Varðandi sameiningar 
er alveg ljóst að margt þarf að skoða og 
vanda við undirbúning, það liggja víða 
tækifæri en það fylgja þeim líka gallar, 
þetta þarf að fá hlutlausa aðila til að 
vega og meta og kynna fyrir fólki áður 
en hægt er að fara fram á að það greiði 

atkvæði með eða móti sameiningu í 
einhverri mynd“, segir Árni. 

Helst rætt um  
stærri sameiningar

Gunnar Þorgeirsson.

Gunnar Þorgeirsson er oddviti í Gríms-
nes- og Grafningshreppi og formaður 
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga. 
Hann segir að hann hafi ekki heyrt að 
það sé mikil hreyfing á sameiningu 
sveitarfélaga. Það sé meira þá rætt um 
stærri sameiningar eins og Árnessýslu 
í eitt sveitarfélag. „Það er reyndar orðið 
umhugsunarefni ef þessi verkefni sem 
flutt eru frá ríki til sveitarfélaga eins og 
málefni fatlaðra eru ekki að standa 
undir þeim kostnaði sem þeim fylgja. 
Af því leiðir að meira er talað um 
hvernig megi leysa það og þá hugsan-
lega með sameiningum. 

Einsog staðan er á Suðurlandi þá eru 
flest sveitarfélög í sókn bæði gagnvart 
fjölgun íbúa og eins er mikið verið að 
framkvæma og stendur mikið til. Á 
meðan vöxtur er að þá er það ekki efst 
á forgangslistanum að tala um sam-
einingar. Hinsvegar væri að mínu mati 
skynsamlegt að fara að ræða og skoða 
valkosti í sameiningum. Samband 
íslenskra sveitarfélaga er með nefnd 
í gangi þar sem þetta er í skoðun og 
þá hugsanlega hvort setja eigi inn lág-
marksíbúatölu í sveitarstjórnarlögin, 
en eins og staðan er í dag þá er ekkert 
lágmark“, segir Gunnar.

Björgvin Skafti Bjarnason.

Björgvin Skafti Bjarnason, oddviti 
Skeiða- og Gnúpverjarhrepps segir að 
þó ekki sé bráðáliggjandi að sameina 
sveitarfélög í Árnessýslu sé hann sann-
færður um að það væri til mikilla hags-
bóta fyrir alla íbúa sýslunnar ef hún 
yrði eitt sveitarfélag. „Þróunin er í þá 
átt að sveitarfélögum fækki. Sveitarfé-
lögin hafa ákveðið hlutverk í stjórnsýslu 
landsins. Samningar og samkomulag 
ríkis og sveitarfélaga um það hlutverk 
eru í stöðugri þróun. Sveitarfélögin 
ganga ekki í takt til þeirra samninga 
sökum mismunandi stærðar. Samstarfs-
verkefni sveitarfélaga eru oft tilkomin 
vegna þess að stærstu sveitarfélögin 
sækjast eftir verkefnunum sem ríkið 
síðan „afhendir“ með þeim afleiðingum 
að minni sveitarfélögin fá verkefni sem 
þau ráða ekki ein við. Þá er lausnin 
samstarf eða sameining.

Sum sveitarfélög eru það lítil að þau 
ráða varla við nokkur verkefni ein og 
eitt er það stórt að það ræður við öll 
sömu verkefni og ríkið”. segir Björgvin 
Skafti. 

FRÉTTASKÝRING
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Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup 

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel (opnanleg með geymslu), kollar, 
heilsukoddar, rúmgaflar og margt fleira.

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

VIÐ ERUM Í
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Rúm og dýnur 
í miklu úrvali
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ÖLL SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM 

Á NÝJUM STAÐ.  
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Sameining sveitarfélaga hefur á liðnum árum breytt landslaginu á sveit-
arstjórnarstiginu umtalsvert. Færri og stærri sveitarfélög hafa tekið við 
auknum verkefnum og skyldum frá ríkisvaldinu og myndað aukinn 

slagkraft til að laða til sín fólk og fyrirtæki. Margir telja að mun lengra þurfi að 
ganga til að skapa aukna viðspyrnu á landsbyggðinni í harðnandi samkeppni 
við höfuðborgarsvæðið um uppbyggingu og búsetu.

Kristján Möller, alþingismaður, kynnti metnaðarfullar hugmyndir fyrir lands-
hlutasamtökum sveitarfélaganna fyrir nokkrum árum síðan í tíð sinni sem 
ráðherra sveitarstjórnarmála. Kjarni þeirra var sá að óbreytt ástand væri ekki 
valkostur og stíga þyrfti stór skref þar sem sýslur og landshlutar rynnu saman 
í stór og máttug sveitarfélög. Eftirmenn hans á ráðherrastóli hafa hvorki sýnt 
áhuga né metnað í málinu og það verið strand í ráðuneytinu. Illu heilli enda 
mikið undir í harðnandi keppni við suðvesturhornið.

Sveitarstjórnarmenn í Fjarðabyggð hafa sagt sameiningu fjarðanna í eitt 
sveitarfélag forsendu þess að samstaða myndaðist um uppbyggingu á svæðinu. 
Þetta er áleitin hugsun þegar litið er til Suðurlands. Hér er meira en helmingur 
af raforku landsins framleiddur en úrvinnsla úr henni sáralítil utan ylræktar-
innar. Ein af ástæðunum er skortur á samtöðu. Þegar stórt sveitarfélag stígur 
fram með skýra kröfugerð er hlustað með allt öðrum hætti en þegar raddirnar 
eru margar og misvísandi.

Suðri kannar hug sveitarstjórnarmanna í Árnessýslu til sameiningar sveitarfé-
laga í þessu tölublaði og mun heyra í sveitarstjórnarmönnum austan Þjórsár og 
í Vestmannaeyjum á næstunni. Það er ljóst af þeim samtölum að þó umræðan 
um frekari sameiningar hafi ekki verið hávær styttist í að rætt verði um næstu 
skref. Upp úr stendur að stíga þurfi stór skref til að ná afli og samstöðu til 
uppbyggingar í héraðinu. 

Flestir nefna Árnessýsluna alla í eitt sveitarfélag og nokkrir vilja skoða skipt-
ingu hennar í tvennt: Uppsveitir og Flói annarsvegar og Árborg, Hveragerði 
og Ölfuss hinsvegar.

Einnig er bent á að frumkvæði í formi aukinna verkefna og tekjustofna þurfi 
að koma frá ríkisvaldinu. Frumkvæði á borð við það sem Kristján Möller sýndi 
þarf að koma til að hreyfa við hlutunum en á meðan ekkert gerist er hætta á 
að áfram fækki fólki á landsbyggðinni undan halli. Vonandi vaknar umræðan 
enda málið einkar mikilvægt og liggur framtíð búsetu í landinu til grundvallar.

Aukin valddreifing og öflugri nærþjónusta felst í því að færa verkefni og 
tekjur frá ríki til sveitarfélaga. Stærri og sterkari sveitarfélög eru í stakk búin 
til að taka við rekstri ýmissa þátta sem ríkið sinnir nú en yrði betur komið 
hjá þeim. Málaflokka á borð við framhaldsskólann og löggæsluna svo dæmi 
séu nefnd. Miklir byggðahagsmunir eru í húfi og til þarf að koma samspil 
ríkis og sveitarstjórnarstigsins til að árangur náist, en á meðan ekkert gerist 
molnar enn undan byggðum landsins.

Björgvin G. Sigurðsson.

Verður Árnesþing 
eitt sveitarfélag?
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Suðri inn á hvert heimili!

Sjóræningjar Íslandssögunnar
Sjóræningjar eða Píratar öðru 

nafni hafa nokkrum sinnum 
komið við Íslandssöguna með 

eftirminnilegum hætti. Norskir menn 
sem námu land hér á 9. og 10. öld voru 
margir hverjir sjóræningjar. Höfðu 
þeir farið í ránsferðir, aðallega til Ír-
lands, ráðist þar á friðsama bændur, 
tekið fólk til fanga og gert að þrælum 
sínum, drepið fólk og rænt eigum þess. 
Þessir fjöldamorðingjar voru jafnframt 
að flýja undan ofríki Noregskonungs, 
sem hefði drepið þá umsvifalaust ef 
hann hefði náð til þeirra. 

Þeir fóstbræður Ingólfur og Hjör-
leifur eru eftirminnileg dæmi um þessa 
Pírata. Í þeirri Íslandssögu sem ég og 
mínir jafnaldrar lásu í barnaskóla og 
sett var saman af Hriflu- Jónasi, voru 
menn þessir sveipaðir nokkrum hetju- 
og ævintýraljóma og nefndir víkingar. 

Þess má geta að við myndun núver-
andi ríkisstjórnar var Jónas hífður upp 
á heiðursstall. Var það engin tilviljun 
og sú athöfn fór fram að Laugarvatni, 
en Jónas hefur verið nefndur „faðir 
Laugarvatns“. Var hans sérstaklega 
minnst af þessu tilefni. Leyfi ég mér 
þó að efast um að Jónasi sé heiður gerr 
með ráðstöfunum ríkisstjórnarinnar 
í garð okkar gamlingja, þar sem við 
einir ásamt öryrkjum erum skildir eftir 
og fáum ekki þá afturvirku launaleið-
réttingu sem aðrir fengu við núverandi 
kjarasamningagerð. Það er lágkúrulegt. 

Eftir að landnáms- og söguöld 
líkur verður það helst til sögu að við 
missum sjálfstæðið, vegna valdabrölts 
íslenskra stjórnmálamanna. Tók það 
um 700 ár að ná sjálfstæðinu aftur. 
Árið er 1627 koma sjóræningjar eftir-
minnilega við sögu Íslands, þeir koma 
frá Alsír sem var hluti af Tyrkjaveldi, 
gerðu standhögg á Austfjörðum og 
Vestmannaeyjum, tóku margt fanga 
og drápu fjölda fólks. Höguðu þeir sér 
með sama hætti og íslenskir „víkingar“ 
höfðu áður gert. Voru ræningjar þessir 
kallaðir „Hundtyrkinn“ og illa þokk-
aðir í Íslandssögunni. 

Nú líða tímar fram allt til ársins 1809 
að Jörundur hundadagakonunngur 
kemur af hafi, dæmigerður pírati, og 
hertekur Ísland mótþróalaust. Kom 
hann sér upp 6 manna lífvarðaliði í 
skrautlegum búningum. Það er sögu-
legu staðreynd að Jörundur ríkti raun-
verulega yfir Íslandi í nokkrar vikur. 
Eftir að veldi hans lauk féll allt í fyrra 
horf og danskt vald og danskir einok-
unarkaupmenn héldu áfram að arð-
ræna Íslendinga, allt þar til því lauk 
með fullveldi landsins 1918 og síðan 
lýðveldisstofnun 1944. 

Næsta rán Íslandssögunnar gerist 
ekki fyrr en eftir aldamótin 2000. Eftir 
að búið er að selja bankana og þeir 
orðnir einkafyrirtæki án þess að ríkis-
stjórn Davíðs Oddssonar setti nein lög 
tilað skerpa á opinberu bankaeftirliti, 
þá leika stjórnendur bankanna, þann 
háskalega leik að þenja þá út með 
allsherjar víðáttubrjálæði. Endaði það 
svo sem alkunnugt er með Hruninu í 
október 2008. Þjóðinni var illa brugðið 
og hefur ekki náð sér enn. 

Vantrú á stjórnmálamönnum er 
meiri en áður og birtist í ýmsum 
myndum. Ein birtingarmynd þess var 
stórsigur Besta flokksins í Reykjavík 
sem var óhefbundinn flokkur. Hann 
átti stutta lífdaga og er nú ekki lengur 
til. Þá náðu tveir nýjir stjórnmála-
flokkar mönnum á þing í síðustu 
alþingiskosningum. Björt framtíð 
sem hefur nú undanfarna mánuði 
ekki mælst með fylgi til að koma inn 
mönnum og hinsvegar Píratar sem 
náðu naumlega inn með 5,1% en 
hafa nú tekið slílkt flug að þeir hafa 
allt frá síðasta vori mælst með 32-35% 
fylgi. Ég held að skýringin á þessum 
mikla stuðningi sé sú að fólki finnst 
Píratar standa utan við hefðbundna 
stjórnmálaflokka, og þetta fylgi þeirra 
sé í raun einskonar mótmæli við hina 
flokkana. 

Ekki vil ég á þessari stundu segja 
neitt annað en gott um fulltrúa þeirra 
á þingi. Mér finnst alltaf jafn gaman að 

heyra í og horfa á Birgittu Jónsdóttir 
í ræðustól. Hún hefur verið með svo 
fallegan blágrænan topp í hárinu , sem 
minnir mig á grænhöfðaöndina sem 
mikið var af í Flóanum áður en bölv-
aður minkurinn eyðilagði andastofn-
inn. 

Píratar eru líka miklu viðfelldnari 
en þeir sjóræningjar sem við þekktum 
áður. Þeir eru óskrifað blað í stjórn-
málunum og lífdagar þeirra óvissir. 
Leiða má líkur að því að þeir geti orðið 
öflugur aðili að næstu ríkisstjórn. Tvö 
mál hafa þeir nú kynnt sem baráttumál. 
Svo vill til að þau eru tekin þráðbeint 
úr smiðju Samfylkingarinnar en tókst 
ekki að ljúka á síðasta kjörtímabili þar 
sem hluti þingflokks Vinstri grænna 
var hlaupinn út og suður og ekki 
lengur tryggur meirihluti stjórnar-
innar á Alþingi. 

Annað þessara mála er stjórn-
arskrármálið sem staðið hefur fast 
þetta kjörtímabil og ekki sjáanlegt 
samkomulag um niðurstöðu í nú-
verandi stjórnarskrárnefnd. Hitt er 
Evrópumálin, en núverandi ríkisstjórn 
hefur svikið þjóðina um að fá að greiða 
atkvæði um framhald viðræðna, þrátt 
fyrir að yfir 80% vilja kjósenda og 
skýlaus loforð ráðherra Sjálfstæðis-
flokksins. Því er talsverð von til þess 
að í næstu alþingiskosningum verði 
núverandi þjóðrembu-torfkofa-aftur-
haldi vikið frá völdum.

Er allt í blóma í Árborg? 
Þann 9. des. síðastliðinn var 

fjárhagsáætlun Svf Árborgar, 
fyrir árið 2016 afgreidd af bæj-

arstjórn. Það sem helst einkennir áætl-
unina að þessu sinni, er umtalsverður 
samdráttur í framkvæmdum og ný-
fjárfestingum, frá því sem verið hefur 
á undanförnum árum. Fjölmörg ver-
kefni sem áður höfðu verið samþykkt 
í þriggja ára fjárfestingaráætlun eru 
sett til hliðar eða eftir atvikum hætt 
við. Vönduð vinnubrögð við gerð fjár-
hagsáætlunar skiptir, verulega miklu 
máli þar sem bæjarstjórn er óheimilt 
að víkja frá fjárhagsáætlun fyrir kom-
andi ár nema bæjarstjórn hafi áður 
samþykkt viðauka við áætlunina. 

Þegar afkoma sveitarfélaga er eins 
slæm og raunin er með Svf Árborg , 
er það hlutverk kjörinna fulltrúa, að 
leita leiða til betri nýtingar þeirra fjár-
muna sem tiltækir eru. Mesta hækkun 
á gjaldskrá í áætluninni er hækkun 
á heitu vatni frá Selfossveitum um 
18% , en fyrir liggur að Selfossveitur 
þurfa að fara í aðgerðir til að auka 
við vatnsöflun á athafnasvæði sínu. 
Svo virðist sem staða Selfossveitna sé 
svo slæm að íbúar t. d í Tjarnabyggð 
sjá fram á að orkureikningar þeirra 

fyrir heitt vatn muni hækka um allt að 
200% gangi áform eftir sem íbúum var 
kynnt á dögunum. Ef þær breytingar 
á innheimtu gjalda fyrir heitt vatn 
ganga eftir er undirritaður svartsýnn 
á áframhaldandi uppbyggingu svæð-
isins. 

Sameinum sveitarfélögin
Sem betur fer hefur verið talsverð 
fjölgun á íbúum í sveitarfélaginu og 
atvinnuleysi minnkað undanfarið. 
Aukin eftirspurn hefur eftir ódýrara 
húsnæði og leiguíbúðum að undan-
förnu, það er því verkefni skipulags-
yfirvalda að tryggja nægt framboð af 
lóðum undir slíkt húsnæði. Hugsan-
legt getur verið að taka þurfi svæði 
sem áður höfðu verið skipulögð sem 
einbýlishúsahverfi og breyta þurfi 
deiliskipulagsskilmálum til þess að 
mæta aukinni eftirspurn. 

Eitt er það sem þarf meiri umræðu 
á sveitarstjórnastiginu á Suðurlandi 
er frekari sameiningar sveitarfélaga 
og þar er sameining Árnessýslunnar 
í eitt sveitarfélag valkostur sem þarf 
að kanna til hlítar, enda mikilvægt að 
mynda öfluga einingar með mikinn 
slagkraft til að byggja upp fjölbreytt 

atvinnulíf og góða þjónustu. Því tel 
ég vænlegast að kanna hug fólksins 
til þessa valkostar frekar en smærri 
skrefa. 

Sífellt eru gerðar auknar kröfur til 
sveitarfélaga, hvað varðar aukna þjón-
ustu við íbúana. Það er fagnaðarefni 
að ríkisvaldið hefur nú tilkynnt að 
byggja eigi upp nýtt hjúkrunarheim-
ili á Suðurlandi og það eigi að vera 
staðsett í Svf Árborg, það er mín 
skoðun að skoða þurfi vel staðsetn-
ingu slíkrar starfsemi, og sjálfsagt og 
eðlilegt í því tilliti horft sé til Eyrar-
bakka eða Stokkseyrar varðandi þá 
uppbyggingu. 

Höfundur er
Sigurjón Erlingsson,

múrarameistari og  
fyrrv. bæjarfulltrúi Selfossi.

Höfundur er
Eggert Valur Guðmundsson, 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinar.

Hvergerðingar 
aldrei fleiri
Elst Hvergerðinga er Guðbjörg 

Runólfsdóttir en hún er 99 ára 
og 163 dögum betur. Árgangur 

1989 er fjölmennastur í bænum en þau 
eru 44 talsins. Árið 2015 fæddust 33 
börn sem öll hafa verið boðin velkomin 
með gjöf frá bæjarfélaginu sínu. 

Samkvæmt óstaðfestum upplýs-
ingum úr þjóðskrá þann 1 janúar 
2016 eru íbúar í Hveragerði nú 2.462 
en voru 2.387 fyrir 12 mánuðum. Er 
þetta aukning um 75 íbúa eða 3,14%. 

Elstir Hvergerðinga eru tvær konur, 
þær Guðbjörg Runólfsdóttir sem er 99 
ára en næst elst er Regína Guðmunds-

dóttir en hún er 97 ára. Fjórtán Hver-
gerðingar eru komnir yfir nírætt og 
munu fimm bætast í þann hóp á árinu 
2016 ef Guð lofar. 

Börn fædd á árinu 2015 eru 33. 
Fjölmennastir Hvergerðinga eru 

einstaklingar fæddir árið 1989 eða 44. 
Fast á hæla þeirra er árgangur fæddur 
1996 en þau eru 43. Þriðji fjölmennasti 
árgangur bæjarins er fæddur árið 1950 
en þau eru 42. 41 íbúi er fæddur árið 
2000 og 40 íbúar eru í árgangi fæddum 
árið 1997. Árgangar fæddir árið 1952, 
1960 og 1964 raða sér einnig á toppinn 
en þau eru 39 í hverjum.



12 kg þvottavél

Gerð: Eco Bubble (sparkerfi sem þvær betur) / Taumagn: Tekur 12 kg / Vindingarhraði: 1400 sn/mín, afgangsraki 45% / Kolalaus mótor: 10 ára ábyrgð á mótor / Fuzzy-logig 
magnskynjunarkerfi / Hraðkerfi: 15 mín. / Þvottahæfni: A / Þeytivinduafköst: A / Orkuflokkur: A+++ / Tromlutegund: “Swirl Drum” dregur úr sliti á taui og eykur þeytivinduafköst / 
Keramik element hitar betur og safnar ekki húð / Hurðarlöm og krókur úr málmi / Sérstakt vindingarkerfi fyrir viðkvæman þvott / Ullarkerfi: ullarvagga / Stilling allt að 19 klst. fram 

í tímann. / Ekki hægt að breyta stillingum á vélinni í vinnslu / Aqua-Control: Öryggiskerfi gegn vatnsleka / 850 x 600 x 650mm
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WW12H8400EW/EE

SAMSUNG WF70

7 KG. 1400 SN. KR. 79.900,-
SAMSUNG WW80

8 KG. 1400 SN. KR. 99.900,-
SAMSUNG WF80

8 KG. 1400 SN. KR. 89.900,-

kr. 149.900.-  

TM

TM

TM

Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

Leysir upp þvottaduft undir þrýstingi og myndar kvoðu, svo duftið leysist upp á um það bil 15 mín, í stað 30-40 ella.
HVAÐ ER ECO BUBBLE?

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 481 3333
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Fræðslunetið er í 
fyrirtaks farvegi
Suðri tók Eyjólf Sturlaugsson, nýjan framkvæmdastjóra Fræðslunets 
Suðurlands, tali en Ásmundur Sverrir Pálsson lét af störfum í lok 
síðasta árs eftir einkar farsælt starf um langt árabil við uppbyggingu 
Fræðslunets Suðurlands. 

 -Hvernig blasir starfsemi Fræðslunets-
ins við þér nú þegar þú tekur við sem 
framkvæmdastjóri þess? 

Starfsemi Fræðslunetsins er óneit-
anlega blómleg. Fjölbreytt flóra sem 
blómstrar um allar grundir á Suður-
landi. Þetta er starfssemi sem farið 
hefur vaxandi í takti við samfélags-
breytingar og ljóst að vel hefur verið 
haldið á málum í fullorðinsfræðslu í 
héraðinu. 
- Er breytinga að vænta á starfseminni 
eða er hún í góðum farvegi? 

Starfsemi Fræðslunetsins byggir á 
fagmennsku og breytingar hafa orðið 
í kjölfar ígrundunar starfsfólks og 
stjórnar. Í dag er starfsemin gæða-
vottuð og er í fyrirtaks farvegi. 
- Þurfa stjórnvöld að standa betur við 
bakið á fullorðinsfræðslunni og þá 
hvernig? 

Löggjafinn þarf að vera vakandi 
fyrir þróun starfsmenntunar og full-
orðinsfræðslu í því þekkingarsamfélagi 
sem við búum í. Það er mikilvægt að 
stefnumið séu tekin reglulega. Um-
talverðum fjármunum er varið í full-
orðinsfræðslu og nánast á landsvísu 
hefur verið mjög vel gert. 
- Er fjárhagslegur grundvöllur tryggur? 

Í raun er fjárhagslegt umhverfi 
fræðslumiðstöðva ekki mjög tryggt til 
lengri tíma litið. Beint framlag ríkis-
ins til Fræðslunetsins er hlutfallslega 
lágt. Tekjur fara eftir ýmsum þáttum 
í starfsemi fræðsluaðilans svo og því 
opinbera fé sem veitt er í málaflokkinn. 
Fræðsluneti Suðurlands hefur átt því 
láni að fagna að eiga góða stuðnings- og 
samstarfsaðila í héraði sem hefur gert 
það að verkum að starfssemi og rekstur 
er jafn góður og raun ber vitni. 

- Myndir þú vilja sjá aukningu í há-
skólanáminu, staðbundið og eða fjar-
nám og þá hverja? 

Fólk sem hyggur á háskólanám býr 
við mismunandi aðstæður og hefur 
misjöfn tækifæri og tíma til að sinna 
námi sínu. Því er það styrkleiki að nem-
endur hafi val um með hvaða hætti 
það hyggst stunda nám sitt. Fjölbreytt 
námsfyrirkomulag er því líklegra til 
að fjölga fólki í háskólanámi. Báðar 
leiðirnar eru því mikilvægar og mynda 
saman æskilegt umhverfi. 
- En í fullorðinsfræðslunni? 
Í raun er fullorðinsfræðslan á Suður-
landi mjög sveigjanleg. Fræðslunetið 
nýtir sér samskiptatækni til hins ýtrasta 
og leggur upp úr því að starfsstöðv-
arnar á Selfossi, Hvolsvelli, Vík, Kirkju-
bæjarklaustri og Höfn séu vel útbúnar 
tækjum og hugbúnaði til fjarfunda og 
námskeiða. Jafnframt er lagt er upp úr 
því að kennsla af ýmsum toga geti farið 
fram sem næst vinnustað og heimilum 
nemenda. Jafnvel er stundum kennt á 
vinnustöðum. 

- Þarf að opna fleiri leiðir inní skóla-
kerfið fyrir fullorðið fólk sem ekki hefur 
lokið framhaldsskólanámi, nú þegar 25 
ára og eldri fá ekki inní í framhalds-
skólunum? 

Menntamálaráðuneytið hefur verið 
að vinna að útfærslu fullorðinsfræðslu, 
sem miðar að því að mæta þörfum 
þeirra sem eru orðnir 25 ára og eldri. 
Þessari vinnu er ekki lokið en trúlega 
eykst mikilvægi símenntunarstöðv-
anna í landinu í kjölfarið. 
- Þú hefur komið víða við í skólastarfi, 
stýrt grunnskóla hér og í Búðardal síð-
ast, er ekki mikill munur á því að vinna 
í grunnskóla og stýra Fræðslunetinu? 

Í grunninn er verið að fást við 
menntun í víðum skilningi í báðum 
tilfellum. Það er verið að skipuleggja 
nám, það er kennt og það er numið. 
Og á báðum stöðum er ég í forsvari. 
Kannski er ekki mikill eðlismunur á 
menntuninni sem slíkri heldur liggur 
munurinn í laga- og rekstrarumhverfi 
starfseminnar. Ég er í nýju starfi á 
nýjum starfsvettvangi og læri eitthvað 

nýtt um starfssemina á hverjum degi. 
- Hvernig var að búa og starfa fyrir 
vestan? 
Ég er fæddur og uppalinn í Dölunum. 
Ég kunni því vel við mig á mínum 
æskuslóðum og naut þess að endur-
nýja kynni mín við samferðafólk mitt 
þar. Starfið var spennandi; samrekinn 
skóli þar sem ég kynntist því m.a. að 
vera bæði leikskólastjóri og tónlistar-
skólastjóri. 
- Hvar sérð þú helstu sóknarfærin fyrir 
Fræðslunetið? 
Það virðast liggja sóknarfæri mjög 
víða. Til dæmis má nefna að raunfærn-
imat er að breiðast út til sífellt fleiri 
starfsheita, starfsfólki í ferðamennsku 
fjölgar stöðugt og þar er þörf á fræðslu, 
menntun fatlaðra má þróast áfram út 
í að vera með ófötluðum og fl. og fl. 

Saga símenntunarstöðva er ekki löng 
hér á landi. Stöðvunum hefur hinsvegar 
vaxið nokkuð hratt fiskur um hrygg 
síðasta áratuginn. Sókn þeirra er að 
öllum líkindum alls ekki á enda. 

bgs

ÖFLUG FORVÖRN 
GEGN BEINÞYNNINGU

www.hafkalk.is

Kalkþörungar með D3, K2 og C vítamínum  
ásamt viðbótar magnesíum og mangan

ALLAR VÖRUR HAFKALKS ERU ÁN AUKEFNA OG 
ERFÐABREYTTRA INNIHALDSEFNA (GMO FREE)

Frumvarp um 
heimagistingu 
komið fram
Líkt og Suðri greindi frá í nóv-

ember hefur staðið yfir vinna 
við frumvarp sem heimilar 

fólki að leigja út heimili eða aðra 
fasteign án þess að sækja um rekstr-
arleyfi. Frumvarpið er komið fram 
og hefur verið mælt fyrir því á Al-
þingi. 

Samþykki Alþingi breytingu á 
lögum um veitingastaði, gististaði 
og skemmtanahald sem Ragn-
heiður Elín Árnadóttir iðnaðar- og 
viðskiptaráðherra mælti fyrir á Al-
þingi verður einstaklingum heimilt 
að leigja út heimili sitt og aðra fast-
eign sem hann hefur til persónulegra 
nota í allt að 90 daga á ári án þess að 
sækja um rekstrarleyfi líkt og krafist 
er skv. núgildandi lögum. 

Í kjölfar stóraukins fjölda er-
lendra ferðamanna hefur það 
orðið æ algengara að einstaklingar 
leigi út heimili sín í svokallaðri 
heimagistingu. 

Samkvæmt frumvarpinu verða 
einu kröfurnar sem settar eru fyrir 
útleigu þær að viðkomandi skrái 
sig hjá sýslumanni, greiði skrán-
ingargjald og að fasteignin uppfylli 
brunakröfur. Samhliða mun um-
hverfis- og auðlindaráðherra breyta 
reglugerð um hollustuhætti þannig 
að skráðum heimagist-ingaraðilum 
dugi að tilkynna um útleigu og sæta 
eftirliti hlutaðeigandi heilbrigðis-
nefndar, í stað þess að sækja um 
starfsleyfi. 

Þá verða tekin upp númer sem 
skráðum heimagistingaraðilum 
sem og öðrum rekstrarleyfishöfum 
verður skylt að nota í allri markaðs-
setningu, þar á meðal á vefsíðum og 
auglýsingum. Í tilkynning-unni segir 
að þetta muni gera eftirlit með gisti- 
og veitingaiðnaðinum auðveldara 
auk þess að styrkja neytendavernd 
þeirra sem kaupa gistiþjónustu hér 
á landi.
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Notkun ísþykknis frá Optimar Ísland er góð aðferð til að ná 
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Þessar skemmtilegu stökur birtir 
Sigurdór Sigurdórsson á facebook 
síðu sinni:

„Þessi vísa er gullkorn. Hún er 
eftir Vilhjálm Hulter en ég veit ekk-
ert meira um þann mann og finn 
ekki fleiri vísur eftir hann, því miður.

Veröld fláa sýnir sig
sú mér spáir hörðu.
Flest öll stráin stinga mig
stór og smá á jörðu.

Ég fann þessa yndislegu vísu eftir 
Hjálmar Þorsteinsson frá Hofi í 
Húnavatnssýslu.

Þó ég ekki hafi hitt,
haldið rétt á taumnum.
Ef þú velur vaðið mitt
varaðu þig á straumnum.

Enda þótt ég hafi birt þessa vísu eftir 
Bjarna Jónsson frá Gröf áður, langar 
mig til að birta hana aftur. Bjarni 
orti hana staddur á lokakvöldi sam-
kundu úrsmiða í Sviss. Mikil veisla 
var framundan og Bjarni sendi hag-
yrðingavinum sínum á Akureyri vís-
una á póstkorti.

Geng ég nú um gleðinnar dyr,
guð veit hvar ég lendi,
en ég hef orðið fullur fyrr
og farist það vel úr hendi.

Ég hygg að allir Íslendingar sem 
komnir eru til vits og ára muni eftir 
Gísla á Uppsölum, ekki síst vegna 
hinna ágætu Stikluþátta Ómars 
Ragnarssonar. Ég er hins vegar ekki 
viss um að allir viti að hann var 
ágætur hagyrðingur eins og þessi 
vísa sýnir:

,,Er það víst, þá alls er gætt,
ekkert vinnst með hörðu.
Hver einn elski sæla sætt
sinna bræðra á jörðu.’’

Ég setti í gær inn vísu eftir Gísla á 
Uppsölum. Mér þótti hún góð og 
þessi jafnvel enn betri. Hann kallar 
hana -Ákall-

Hamingjan góða hjálpaðu mér.
Hugurinn gleði þráir.
Það er svo margt á móti hér,
en meðlætisdagar fáir.

Einar Kristjánsson frá Hermundar-
felli orti þegar tveir vinir hans gengu 
í stúku:

Allt sem gleði áður jók
óðum fer að dvína.
Drottinn gaf og drottinn tók
drykkjubræður mína.“

Nokkrar góðar frá hagyrðingnum 
snjalla Kristjáni Runólfssyni:

Heimur grimmur, gefur ráðin: 
„Gefstu upp, þú fúli raftur!“
Vertu sterkur, vaknar dáðin, 
 er vonin hvíslar: 
„Reyndu aftur!“

Lesist lárétt og lóðrétt. 
Vísur fagrar fylla hugann, 
fagrar myndir hjartað fanga, 
fylla hjartað höfug ljóðin, 
hugann fanga ljóðin slyngu.

Carpe diem
 Sporalétt mun tíminn tifa, 
teygja þráðinn dag og nótt, 
tak því daginn til að lifa, 
tugir ára líða fljótt.

VÍSNAÞÁTTUR

Málefni aldraðra og geðheilbrigðismál
Það er ljóst að húsnæðismálin 

og frumvörp félags- og hús-
næðismálaráðherra þess efnis 

munu vega þungt í umræðum nú á 
vorþinginu enda eitt stærsta úrlausn-
arefni sem við stöndum frammi fyrir. 
Það má reikna með því að umræður 
um þau verði langar og strangar ekki 
síst í ljósi þess að stjórnarflokkarnir eru 
alls ekki samstíga í því máli. Það má 
nú reyndar segja um æði mörg önnur 
mál sem munu væntanlega koma til 
kasta þingsins á næstunni. Nægir þar 
að nefna afnám verðtryggingar, sölu á 
30% eignarhlut ríkisins í Landsbank-
anum og eins tel ég að áfengisfrum-
varpið muni taka mikinn tíma ef það 
verður afgreitt úr nefnd til annarrar 
umræðu og atkvæðgreiðslu. Mjög 
skiptar skoðanir eru á því máli og á 
það við alla flokka. 

Ég vona að þinginu takist að vinna 
vel og afgreiða þingsályktunartillögu 
um stefnu og aðgerðaáætlun í geðheil-
brigðismálum til fjögurra ára. Það er 
mjög brýnt að koma þessum málum 
í öruggan og farsælan farveg og eins 
má nefna stöðu hjúkrunarheimila sem 
er mjög alvarleg og það tengist ekki 
síst Suðurkjördæmi. Málefni aldraðra 

sem og þeirra sem standa höllum fæti 
í samfélaginu eru mér mjög hugleikin 
og við verðum að marka okkur stefnu 
í þessum málum. Rannsóknir benda 
til þess að við þurfum að huga vel að 
endurhæfingu aldraðra, þ. e. að tryggja 
það að fólk fái stuðning til að ná sér 
eftir áföll, sjúkdóma, sjúkrahúsdvöl, 
aðgerðir o.s.frv. og eins hefur verið bent 
á að dvöl á hjúkrunarheimili er marg-
falt dýrari en þjónusta heim. 

Grundvallarmálið á að vera að við 
hjálpum fólki bæði eldri borgurum 
og fötluðum að vera heima eins lengi 
og kostur er. Við þurfum stofnanir og 
hús það er klárt en við þurfum líka 
að þróa og styrkja þjónustuna heima. 
Rannsóknir sýna að það margborgar 
sig bæði peningalega og ekki síst varð-
andi lífsgæði. Hjúkrunarheimilin eiga 
að vera fyrir þá einstaklinga sem alls 
ekki geta verið heima og hjálpað sér 
sjálft og síðan eigum við að reka góða 
heimaþjónustu, sem er þverfagleg sem 
saman stendur af hjúkrun, sjúkra-
þjálfun og stuðningi með víðtæku 
samstarfi fagstétta. 

Þess ber þó að geta að heilbrigðisráð-
herra skipaði verkefnisstjórn á árinu 
2015 til að gera úttekt á öldrunarþjón-

ustu með það að markmiði að greina 
núverandi stöðu á heilbrigðishluta 
þjónustunnar við aldraða, móta tillögur 
að stefnu og tillögur að aðgerðaráætlun 
um nauðsynlegar breytingar. Vonandi 
að sú stjórn vinni vel og niðurstöður 
hennar verði til þess að tekið verði á 
þessum málaflokki af festu. 

Hvað varðar önnur málefni kjör-
dæmisins þá vega samgöngumál, 
löggæslu og öryggismál auk innviða-
uppbyggingingar á ferðamannstöðum 
þungt. Allt eru þetta mál sem brýnt er 
að fá úrlausn sem viðunandi er. Það 
er kunnara er frá þurfi að segja að sú 
gríðarlega aukning ferðamanna sem 

átt hefur sér stað hér á landi kemur 
einna þyngst niður á Suðurkjördæmi. 
Nánast hver einasti ferðamaður sem 
til landsins kemur fer um Suðurnes og 
Suðurland enda hefur þetta kjördæmi 
að geyma alla helstu og vinsælustu 
ferðamannastaði landsins. Það kallar 
á gríðarlegt álag á samgöngumann-
virki, lögreglu og heilbrigðisþjónustu. 
Því miður vantar töluvert upp á að 
allir þessir þættir séu í ásættanlegu 
fyrirkomulagi og vonandi tekst okkur 
þingmönnum að knýja á um að fjár-
veitingar fáist til þess að koma þessu í 
viðunandi ástand. 

Samgöngumál Eyjamanna eru svo 
sérkapítuli sem verður að leysa og það 
sem fyrst, það er með öllu ólíðandi að 
Vestmannaneyingar þurfi að lifa við 
þá óvissu sem hefur ríkt alltof lengi í 
þessum málum. 

Að lokum vil ég segja að ég vona 
svo sannarlega að vinnubrögð og fram-
ganga þingmanna batni á vorþinginu. 
Það er gríðarlega mikilvægt að virðing 
Alþingis rísi og að fólk öðlist trú á þessa 
lykilstofnun í íslensku samfélagi. Það er 
vel hægt, vilji er allt sem þarf. 

Páll Valur Björnsson, þingmaður 
Bjartrar framtíðar í Suðurkjördæmi.

Húsnæðismál og stjórnarskrárbreytingar
Ég held að það verði nokkur 

mál beri hæst á vorþinginu. 
Þetta eru bæði mál sem beðið 

hefur verið eftir allt kjörtímabilið eins 
og húsnæðismálin og stjórnarskrár-
breytingar en einnig mál sem liggur á 
að þingið marki stefnu svo sem í sölu 
á eignarhlutum ríkisins í bönkum, 
uppbyggingu hjúkrunarheimila og 
einföldun á kerfi almannatrygginga. 
Ég vona einnig að ég komi mínum 
málum að um þjónustu við einstak-
linga sem þurfa á öndunarvél til að 
lifa, að hjón geti átt lögheimili í sitt 
hvoru sveitarfélaginu og um mat á 
þróun Keflavíkurflugvallar. Það sem 
helst gæti komið í veg fyrir góða af-
greiðslu þessara mála er ágreiningur 
innan stjórnarflokkanna um mál sem 
koma frá ríkissjóninni og að frum-
varpið um brennivín í búðir sem er 
mikið ágreiningsmál þvert á flokka 
komi í veg fyrir afgreiðslu mála frá 
öðrum þingmönnum. 

Öll mál sem tengjast samgöngu-
bótum og aukinni heilbrigðisþjónustu 
og löggæslu vegna fjölgunar ferða-
manna skipta okkur í Suðurkjördæmi 
afar miklu máli. Ég efast þó um að við 
þeim verði hreyft að hálfu ríkissjórn-
arinnar á vorþinginu frekar en áður á 
kjörtímabilinu og vandinn vaxi enn 
á árinu 2016. 

Húsnæðismálin
Tvö húsnnæðisfrumvörp eru nú til 
umræðu í þinginu og boðuð eru tvö til 
viðbótar. Ástandið á húsnæðismarkaði 
er í stuttu máli þannig að ungt fólk 
getur hvorki með góðu móti leigt eða 
keypt húsnæði. Stjórnvöld verða að 
grípa inn í þá stöðu og þar finnst mér 
tvennt mikilvægast. Annars vegar að 
fjölga svo um munar framboði á minni 
íbúðum og hækka húsnæðisbætur sem 

ganga jafnt til þeirra sem kjósa að 
leigja og hinna sem kjósa að kaupa. Ég 
er ekki bjartsýn á að mál í þessa veru 
fái afgreiðslu á vorþinginu einkum 
vegna þess að stjórnarflokkarnir eru 
ósammála um málið. Við í Samfylk-
ingunni munum greiða fyrir slíkum 
úrlaunsum á húsnæðismarkaði. 

Stjórnarskráin
Beðið er eftir niðurstöðu þverpóli-
tískrar nefndar um breytingará 
stjórnarskránni. Staðan er þannig nú 
að beðið er eftir staðfestingu á vilja 
stjórnarflokkanna á því að farsæl lausn 
náist sem allir geta stutt. Ef sameig-
inlegar tillögur verða lagðar fram 
þá tel ég að mestar umræður verði 
um auðlindaákvæði og ákvæðið um 
þjóðaratkvæðagreiðslur sem kallað 
hefur verið mest eftir. 

Sala á bönkunum
Í fjárlögum er gert ráð fyrir sölu á 
eignarhlut ríkisins í Landsbank-
anum. Bankasýslan gerir ráð fyrir 
að ef ákvörðun fjármálaráðherra um 
sölumeðferð liggur fyrir vorið 2016 að 
unnt verðiað ljúka sölu á síðari hluta 
ársins. Íslandsbanki kemur til ríkisins 
sem stöðuleikaframlag og ákveða þarf 
um sölu hans. Við í Samfylkingunni 
höfum varað við því að of geyst sé 
farið og teljum að nú sé mikilvægt að 
vega stöðuna og meta. Við þurfum 
að svara spurningum eins og þessum: 
Hvaða krafa verður gerð um eigið 
fé til íslenskra banka? Verður gerð 
krafa um dreift eignarhald? Verður 
gerð krafa um frekari aðskilnað við-
skiptabankastarfsemi og fjárfestingar-
bankastarfsemi? Hver verður fram-
tíðar gjaldmiðil okkar? Hversu stórt 
á bankakerfið að vera? Við ættum að 
gefa okkur tíma til að ákveða hvernig 

við viljum sjá bankakerfið okkar til 
framtíðar og draga lærdóm af fyrri 
sölu áður en rokið er til. Það liggur 
ekkert á. 

Hjúkrunarheimili
Það er mjög mikilvægt að stefna um 
uppbyggingu hjúkrunarheima verði 
lögð fram á vorþinginu. Vandinn 
blasir við víða en aðeins er gert ráð 
fyrir fjölgun rýma á tveimur stöðum 
á höfuðborgarsvæðinu og í Árborg. 
Vandinn í Suðurkjördæmi birtist með 
ólíkum hætti. Á Höfn í Hornafirði eru 
það þröng herbergi og að tvímennt 
sé í þeim flestum sem veldur stærsta 
vandanum þar en í hinum enda kjör-
dæmisins, á Suðurnesjum er helsti 
vandinn lengstu biðlistar á landinu 
eftir plássi. Hvoru tveggja eru óviðun-
andi aðstæður. Öldruðum fjölgar og 
vandinn vex. Því þarf að bregðast við 
eigi síðar en á vorþinginu. 

Almannatryggingar
Lengi hefur verið beðið eftir einföldun 
á almannatryggingakerfinu. Flókið 
kerfi veldur margvíslegum vanda. 
Einn þeirra er að erfitt er fyrir einstak-
linga að sækja rétt sinn því kerfið er 
illskiljanlegt. 

Málin mín
Ég vona að þau þrjú mál sem ég hef 
lagt fram á þessu þingi og er fyrsti 
flutningsmaður að, verði afgreidd á 
vorþinginu. 
• Þjónusta við þá sem þurfa á 

öndunarvél til að lifa er alls ekki 
nógu góð. Um er að ræða þjónustu 
við 10-12 einstaklinga og ég legg til 
að unnin verði bót á þjónustu við 
fólkið á heimilum þess, að tækni 
s.s. til að einstaklingar geti tjáð sig 
verði góð og aðgengilegri en nú og 

að heimili fyrir hvíldarinnlögn verði 
sett á laggirnar. 

• Það að hjón verði að eiga lögheimili 
á sama stað valda mörgum vanda. 
Hjón geta til að mynda ekki unnið í 
sitt hvoru sveitarfélaginu ef sveitar-
félögin gera kröfu um lögheimili 
starfsmanna. Starfsmenn sveitarfé-
laga sem verða ástfangnir og vilja 
gjarnan giftast þurfa að skipta um 
starf til þess ef þau vinna ekki hjá 
sama sveitarfélaginu. Ég legg því til 
að hjón megi eiga lögheimili í sitt 
hvoru sveitarfélaginu. 

• Rögnunefndin svokallaða hefur 
lagt mat á flugvallarsvæði sem gæti 
bæði tekið við innanlandsflugi og 
orðið einnig alþjóðaflugvöllur. 
Hvassahraun var metið álitlegt svæði 
rétt utan við Keflavíkurflugvöll sem 
ekki var metinn í þessu samhengi. 
Ég legg því til að Keflavíkurflug-
völlur verði metinn með sama 
hætti og með sömu viðmiðum og 
Rögnunefndin notaði og hagsmunir 
Suðurnesjamanna metnir ef alþjóða-
flugvöllurinn færist í Hvassahraun. 
Oddný G. Harðardóttir, þingmaður 

Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi. 

Hvað ber hæst á vorþinginu?

Oddný G. Harðardóttir.

Páll Valur Björnsson.
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Deilihagkerfið er 
komið til að vera
Ég á von á annasömu vorþingi 

og er ánægð með hvernig það 
hefur farið af stað. Mér finnst 

þingmenn koma vel stemmdir til þings 
og hef því góðar væntingar um að við 
getum unnið sameiginlega að þeim 
mikilvægu málum sem liggja fyrir og 
eru boðuð. 

Ef litið er þeirra málaflokka sem 
ég ber ábyrgð á þá legg ég sem fyrr 
áherslu á að einfalda regluverk og 
starfsumhverfi atvinnulífsins. Unnið 
er að endurskoðun á hlutafélagalögum 
með þetta að leiðarljósi og svo mælti 
ég fyrir tveimur slíkum í síðustu viku. 

Annað þeirra lítur að breytingum á 
ársreikningalögum þar sem við erum 
að einfalda skil á ársreikningum fyrir 
um 80% fyrirtækja og spara þeim 
umtalsverða vinnu og kostnað. Þessi 
félög munu með breytingunum falla 
í flokk svokallaðra „örfélaga“ og þurfa 
ekki endurskoðun á ársreikningi. Við 
höfum verið í samvinnu við ríkis-
skattstjóra um útfærslu á skilum árs-
reikninga samhliða skattskilum með 
svokölluðum „hnappi“ þar sem hægt 
verður með einni skipan að láta kerfi 
RSK draga saman þær upplýsingar 
sem þurfa að birtast í ársreikningi og 
skila þeim inn til ársreikingaskrár. 
Þetta er stór einföldun fyrir þessi 
félög og mun bæta skil ársreikninga 
verulega. 

Auk þess gerir þetta skattayfir-
völdum betur kleift að berjast gegn 
kennitöluflakki með því að bæta 
upplýsingagjöfina og utanumhald á 
ársreikningaskránni þannig að hún 
gefi betri mynd af atvinnulífinu. Þetta 
er meinsemd sem við viljum uppræta 
með ölum tiltækum leiðum, en þó 
ekki þannig að það hamli nýsköpun 
og framtakssemi í atvinnulífinu. 

Lög um heimagistingu
Hitt frumvarpið snýr að verulegri ein-
földun leyfisveitinga með breytingu 
á lögum um veitingastaði, gististaði 
og skemmtanahald. Þar erum við að 
gera einstaklingum kleift að leigja út 
heimili sín og frístundahús í 90 daga 
á ári án þess að sækja um leyfi. Þess í 
stað getur fólk skráð eignirnar á netinu 
hjá sýslumanni og greitt hóflegt skrán-
ingargjald. 

Við höfum séð hvernig deilihag-

kerfið hefur verið að ryðja sér til rúms, 
bæði hér heima og erlendis. Það er 
mikil eftirspurn eftir þessari þjónustu, 
en því miður ber mikið á því að þessi 
starfssemi sé undir yfirborðinu og ekki 
gefin upp. Ein stærsta orsökin er flókið 
og fráhrindandi leyfisferli, en einnig 
að fólk vill ekki láta flokka heimili sín 
sem atvinnuhúsnæði því þá margfald-
ast fasteignaskattarnir. 

Við verðum að horfast í augu við og 
fagna því að deilihagkerfið er komið til 
að vera og raunar er heimagistingin að 
styðja verulega við ferðaþjónustuna, 
spara fjármagnskostnað og draga úr 
þenslu. Það er því nauðsynlegt að að-
laga regluverkið að breyttum veruleika 
og ekki ástæða til að gera sömu kröfur 
til heimila fólks og gistiheimila og hót-
ela í fullum rekstri. 

Ég hef þá trú að fólk vilji almennt 
vera heiðarlegt og leggja sitt af 
mörkum til samfélagsins og vona að 
þessi breyting verði til þess að auð-
velda mönnum það. Þetta er neyt-
endamál og áfram verða gerðar kröfur 
um brunavarnir þannig að neytendur 
geta verið vissir um að þau mál eigi 
að vera í lagi þegar þeir stunda sín 
viðskipti. Eftirlitið verður bæði eflt 
og einfaldað til muna því hver eign 
fær sérstakt númer og verður skylt 
að láta það koma fram við mark-
aðssetningu. Neytendur og eftirlits-
aðilar sjá því strax hverjir eru ekki 
að standa löglega að málum. Það má 
ekki gleyma því að neytendur bera 
ekki síður ábyrgð á nótulausum við-
skiptum og sá sem selur þjónustuna og 
hér fá þeir ekki síður gott tæki til að 
lagt sitt af mörkum í baráttunni gegn 
skattsvikum. 

Endurgreiðslur til  
kvikmyndagerðar
Í vetur mun ég einnig leggja fram 
frumvarp um framlengingu endur-
greiðslna vegna kvikmyndagerðar, en 
núgildandi lög falla úr gildi um næstu 
áramót. Meðal þess sem við erum að 
skoða er hlutfall endurgreiðslunnar og 
hvernig unnt sé að einfalda kerfið og 
stjórnsýsluna þannig að regluverkið 
verði eins skilvirkt og gegnsætt og 
kostur er. 

Við höfum séð jákvæð efnahagsleg 
áhrif af kvikmyndaendurgreiðsl-

unum frá því að þær voru teknar upp 
hér árið 1999. Það staðfestir skýrsla 
sem ég lagði fyrir Alþingi nýlega um 
hagræn áhrif kvikmyndagerðar á Ís-
landi. Kvikmyndagerð hérlendis hefur 
aukist stórlega og við nú komin með 
myndarlegan kvikmyndaiðnað sem er 
starfræktur allt árið og orðin allstór út-
flutningsgrein. Það er stórkostlegt að 
verða vitni að þessari miklu grósku og 
sú staðreynd að íslenskar kvikmyndir 
hlutu rúmlega 90 verðlaun á erlendum 
kvikmyndahátíðum á síðasta ári. 

Erlend kvikmyndafyrirtæki sækja 
hingað með stór verkefni í auknum 
mæli og hér hafa byggst upp myndar-
leg þjónustufyrirtæki. Áhrifin á ferða-
þjónustuna eru gríðarleg, að ekki sé 
minnst á landkynningaráhrifin sem 
erfitt er að setja tölulegar mælingar 
á. Vísbendingarnar eru þó sterkar og 
segjast t.a.m. 20% ferðamanna að-
spurðir hafa fengið hugmynd að ferð 
til Íslands gegnum sjónvarpsefni. Það 
er því til mikils að vinna. Ákvarðanir 
um staðsetningu verkefna eru teknar 
með góðum fyrirvara. Alþjóðleg 
samkeppni er mikil og nauðsynlegt 
að afgreiða þetta frumvarp fyrir þing-
lok í vor. 

Hér hefur aðeins verið stiklað á 
stóru og auðvitað munum við halda 
áfram að vinna að fjölmörgum 
málum, t.a.m. að því að innleiða nýjan 
Vegvísi í ferðaþjónustu í góðu sam-
starfi stjórnvalda, sveitarfélaganna og 
greinarinnar sjálfrar í geegnum Stjórn-
stöð ferðamála. Þar höfum við þegar 
komið á bættu verkferli við úthlut-
anir og eftirfylgni verkefna í Fram-
kvæmdasjóði ferðamannastaða sem 
tryggir hraðari uppbyggingu og bætta 
nýtingu fjármuna sjóðsins. Einnig sett 
auknar rannsóknir og gagnaöflun í 
forgang svo eitthvað sé nefnt.

Þannig að það er af nógu að taka og 
ég geng bjartsýn til vorþings.

Ragnheiður Elín Árnadóttir, 
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

ragnheiður Elín Árnadóttir.

Listasafn 
Árnesinga 
opið á ný
Frá og með fimmtudeginum 13. 

janúar er Listasafn Árnesinga 
aftur opið eftir hátíðirnar og 

býður gesti velkomna að skoða tvær 
sýningar, annars vegar sýninguna 
MÖRK og hins vegar sýninguna 
LISTAMANNABÆRINN HVERA-
GERÐI. Nýliðið ár var metár hjá 
safninu hvað varðar gestafjölda og 
tvær sýningar ársins fengu umfjöllun 
sem áhugaverðurstu sýningar ársins 
í umfjöllun og samantekt á menn-
ingarframboði nýliðins árs annars 
vegar í Morgunblaðinu og hins vegar 
í Víðsjá hjá RÚV. Við stefnum að 
sjálfsögðu á áhugavert sýningarár 
2016. 

Auk þess að skoða áhugaverðar 
sýningar í safninu er einnig aðstaða 
fyrir gesti að skapa sjálfir eða sökkva 
sér í myndlist af ýmsum toga m.a. 
með margvíslegum listabókum sem 
liggja frammi en einnig er hægt að 
skrá sig í fjölbreytt myndlistarnám-
skeið sem fram fara í safninu undir 
leiðsögn Guðrúnar Tryggvadóttur. 

Samantekt á núverandi sýn-
ingum er þessi. MÖRK hverfist um 
fjölbreytt og ólík pappírsverk eftir 
fjóra kvenkyns myndlistarmenn af 
yngri kynslóð. Nafn sýningarinnar 
er með tilvísun bæði í skóginn sem 

leggur grunn að pappírsgerð en 
einnig í mörk eða þröskulda sem 
bæði skapendur og njótendur þurfa 
að ýta á og eða yfirstíga. 

Sýningin um Listamannabæinn 
Hveragerði er nú aftur sameinuð 
og til sýnis, nú í LÁ. Þar eru fyrstu 
ár þéttbýlismyndunar í Hveragerði 
kynnt og ferill sex rithöfunda sem 
settust að í Hveragerði á þeim tíma. 
Einnig má sjá tillögu að útisýningu 
af sama meiði þar sem fleiri lista-
menn sem tengst hafa samfélaginu 
verða einnig kynntir til sögunnar, 
en hvorki fyrr né síðar hefur hlutfall 
listamanna í nokkru bæjarfélagi hér 
á landi verið jafn hátt og á frum-
býlisárum Hveragerðis. Útisýningin 
verður sett upp í Lystigarðinum í 
Hveragerði í áföngum næstu tvö 
sumur. 

Sýningarnar munu standa til 21. 
febrúar. Safnið er opið fimmtudaga 
til sunnudaga kl. 12 – 18 og aðgangur 
er ókeypis. 

Nánari upplýsingar: 
Inga Jónsdóttir safnstjóri, sími 895 

1369, inga@listasafnarnesinga.is

Afgerandi meirihluti vill sigla um Landeyjahöfn
Rúmlega 86% svarenda í könnun 

Gallup telja að það þurfi að 
fá nýja ferju og nýta smíða-

tímahennar til að gera nauðsynlegar 
breytingar á höfninni í Landeyjum. 
Yfirgnæfandi meirihluti, eða 94% svar-
enda, vill leggja áherslu á samgöngur 
um Landeyjahöfn. 

Á fundi bæjarráðs Vestmannaeyja 
nú núverið var tekin til umfjöllunar 
niðurstaða úr skoðanakönnun sem 
Gallup vann á afstöðu bæjarbúa í Vest-
mannaeyjum á stefnu bæjarstjórnar í 
málefnum Landeyjahafnar. Helsta 
niðurstaðan var sú að af þeim sem tóku 
afstöðu voru 86% svarenda sammála 
afstöðu bæjarstjórnar en einungis 14% 
henni ósammála. 

Skoðunarkönnun var unnin 13. nóv-
ember 2015 til 5. janúar 2016 m.a. til 

að kanna hug bæjarbúa til stefnu bæj-
arstjórnar í málefnum Landeyjahafnar. 
Um var að ræða síma og netkönnun. 
Þátttakendur í könnuninni voru 133. 

Svarendur voru beðnir um að taka af-
stöðu til stefnu bæjarstjórnar með svari 
við eftirfarandi fullyrðingu: Ég vil að 
ráðist verði í smíði nýrrar Vestmanna-
eyjaferju og smíðatími hennar nýttur 
til að gera breytingar á Landeyjahöfn. 

Niðurstaðan var sem fyrr segir af-
dráttarlaus. Af þeim sem tóku afstöðu 
voru 86% svarenda ýmist sammála eða 
mjög sammála afstöðu bæjarstjórnar 
en einungis 14% ýmist ósammála 
eða mjög ósammála henni. Sé tekið 
tillit til þeirra svara sem ekki fólu í 
sér afstöðu voru 80% sammála stefnu 
bæjarstjórnar, 7% hlutlaus og 13% 
ósammála. 

Vegna þeirrar umræðu sem verið 
hefur um að finna aðrar leiðir en að 
bæta siglingar um Landeyjahöfn not-
aði bæjarráð einnig tækifærið og fékk 
Gallup til að kanna viðbrögð við eftir-

farandi fullyrðingu: Ég vil að áhersla sé 
lögð á að bæta samgöngur um Land-
eyjahöfn. Niðurstaða þar var jafnvel 
enn afdráttarlausari þar sem 94% var 
ýmist sammála eða mjög sammála 
þeirri fullyrðingu. 

Bæjarráð fagnar þessum afdráttar-
lausa stuðningi bæjarbúa við stefnu 
bæjarstjórnar. Eyjamenn hafa nú beðið 
eftir nýrri ferju síðan 2008. Fyrirsláttur 
um að það skorti upp á samstöðu 
heimamanna hefur meðal annars verið 
notaður til að fresta málinu. Nú liggur 
fyrir að Eyjamenn vilja leggja áherslu á 
siglingar um Landeyjahöfn og telja að 
nauðsynleg forsenda þess sé nýsmíði. 

Bæjarráð hvetur þingheim, innan-
ríkisráðherra og ríkisstjórn Íslands 
til ráðast tafarlaust í smíði nýrrar 
Vestmannaeyjaferju og nota smíða-

tíma hennar til að gera nauðsynlegar 
breytingar á Landeyjahöfn. 

„Þessi mikli stuðningur við stefnu 
bæjarstjórnar í þessu mikilvæga máli 
kemur mér satt að segja á óvart. Ég 
var vissulega að vona að við værum að 
vinna í takt við vilja bæjarbúa í þessu 
máli eins og öllum öðrum en að 86% 
aðspurðra myndu taka undir það með 
bæjarstórn að það þurfi tafarlaust á fá 
nýtt skip og nýta smíðatíma þess til að 
breyta höfninni kom mér á óvart. Þeir 
sem fara með forræði í málinu, inn-
anríkisráðherra og hennar fólk, hljóta 
nú að leggjast þungt á árarnar og vinna 
þetta mál áfram í takt við vilja heima-
manna. Eyjamenn geta ekki beðið 
lengur og á meðan ekkert er gert þá 
gerist ekkert,“ sagði Elliði Vignisson, 
bæjarstjóri um niðurstöðurnar. 

Elliði Vignisson.
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Ökuþórinn Gyða Dögg 
íþróttamaður ársins í Ölfusi
Akstursíþróttamaðurinn Gyða Dögg Heiðarsdóttir 
var valin íþróttamaður Ölfuss árið 2015. 

Gyða Dögg, sem keppir fyrir 
mótokrossdeild Umf. Selfoss, 
var fyrir nokkru valin mótor-

hjóla- og snjósleðakona Íslands árið 
2015 af MSÍ og hlaut viðurkenningu 
frá ÍSÍ fyrir frábæran árangur á árinu. 
Stóð hún sig frábærlega á síðasta ári 
í sinni íþrótt. Ekki nóg með að hún 
varð Íslandsmeistari í mótokrossi 
kvenna heldur sigraði hún allar 
keppnir í mótaröðinni með nokkrum 
yfirburðum. Gyða er 16 ára gömul 
og hefur hún æft stíft undanfarin ár 
og á framtíðina fyrir sér í íslensku 
mótokrossi. 

Tólf íþróttamenn voru tilnefndir í 
kjörinu um íþróttamann ársins í Ölf-
usi þetta árið og þar á meðal voru Eva 
Lind Elíasdóttir knattspyrnu- og frjáls-
íþróttakona sem leikur knattspyrnu með 
meistaraflokk kvenna á Selfossi og Að-
albjörg Ýr Sigurbergsdóttir liðsmaður í 
blönduðu liði Selfoss í fimleikum. Þá var 
og tilnefndur Styrmir Dan Steinunnar-
son frjálsíþróttamaður sem æfir með 
frjálsíþróttaakademíu Selfoss og FSu.

Gæðakerfi einyrkja 
og undirverktaka

Þetta námskeið er ætlað iðnmeisturum sem starfa sem undirverktakar og/eða einyrkjar í bygginga- 
og mannvirkjagerð. Markmið þess er að kynna grundvallaratriði gæðakerfa. Farið er yfir kröfur til 
iðnmeistara um gæðastjórnun og gæðakerfi í mannvirkjalögum og byggingareglugerð og hvernig 
hægt er að bregðast við þeim. Sérstaklega er farið í saumana á kröfum um staðfestingu á hæfni 
iðnmeistara, samning á milli byggingarstjóra og iðnmeistara, innra eftirlit iðnmeistara og 
skráarvistun. Þátttakendur læra að útbúa sjálfir gæðakerfi sem uppfyllir þessar kröfur. Þátttakendur 
koma með dæmi um verklýsingu úr eigin verki. Æskilegt er að þátttakendur mæti með eigin tölvur 
en einnig er boðið upp á afnot af tölvum á staðnum.

Kennari: Ferdinand Hansen, verkefnastjóri gæðastjórnunar hjá SI.

Staðsetning:  Fjölheimar við Bankaveg.

Tími: Þriðjudagur 22. október kl. 14.00 - 19.00.

Lengd: 7 kennslustundir.

Verð: 18.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 3.000 kr.

Skúlatún 2 - 105 Reykjavík
Sími 590 6400 - Fax  590 6401
idan@idan.is - www.idan.is

Fyrir rekstur í smáum stíl

Skráning á www.idan.is og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir iðnmeistara og undirverktaka á Selfossi

Námskeið
á Selfossi

Að læra að þekkja og fyrirbyggja rakavandamál í húsnæði
Á þessu námskeiði verður fjallað um raka í húsnæði og myglusveppi sem iðulega fylgja viðvarandi raka 

í byggingarefnum. Markmið þess að að kenna þátttakendum að þekkja myglu og kynna þeim 

ráðstafanir gegn henni. Farið verður yfir helstu galla á byggingafræðilegum lausnum og helstu mistök 

við byggingu húsa sem orsaka leka- og rakavandamál í húsum og hvernig megi koma í veg fyrir þau. 

Farið verður lauslega í loftun og útreikninga á rakastreymi gegnum byggingahluta. Fjallað verður um 

byggingaraka og greiningu rakaskemmda. Fjallað verður um lífsskilyrði myglusveppa, hvar þeir þrífast, 

hvernig má finna þá og uppræta.

Námsmat:  100% mæting.

Kennarar: Sylgja Sigurjónsdóttir, líffræðingur CMI og CMRC vottun  
 og Kristinn Alexandersson, byggingatæknifræðingur hjá VSÓ ráðgjöf.

Tími: Fimmtudagur 4. febrúar kl. 13.00 - 19.00.

Staðsetning: Austurvegur 56, Selfossi.

Lengd: 10 kennslustundir.

Fullt verð: 25.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 4.000 kr.

Sími 590 6400   www.idan.is

Námskeið fyrir byggingamenn

Raki og mygla í húsum I

Skráning á idan.is

Fólkið á facebook
Jón Baldvin Hannibalsson hefur 
orðið: 

„Við Bryndís vorum að koma heim 
frá því að sjá frumlegustu og mögnuð-
ustu leiksýningu - Njálu Þorleifs - sem 
við höfum séð á íslensku leiksviði. 
Þá er býsna mikið sagt, því að Bryn-
dís man a.m.k. hálfa öld á leiksviði. 
Tókum alla fjölskylduna með. 

Þetta sviðsverk 
Njálu jafnast á við 
grískan harmleik 
um mannleg örlög, 
en sköpunarkraft-
urinn og leikgleðin 
slær allt, sem hefðbundið er, út. Undir 
sýningunni varð mér hugsað til þess, 
að þrátt fyrir allt og þrátt fyrir allt er 
þessari þjóð ekki fisjað saman. Það 
sem þetta örfámenna samfélag hefur 
skapað á síðustu mannsöldrum í bók-
menntum, tónlist, söng, myndlist - 
kraftbirtingarhljómi menningarinnar 
á öllum svið - nálgast kraftaverk. 
Hvaða annað 300 þúsund manna 
samfélag þolir samjöfnuðinn? 

Hvers vegna er þá pólitíkin öll á 
útirauðsmýri? “

Árni Gunnarsson fyrrverandi þing-
maður skrifar: 

„Samkvæmt áreiðanlegum heim-
ildum búa liðlega 6000 íslensk börn 
við skort. Helsta ástæðan er hár hús-

næðiskostnaður foreldra; há húsaleiga 
og gríðarlega dýr lán, ef keypt er. Það 
má því draga þá ályktun, að bankar og 
lánastofnanir eigi 
umtalsverðan þátt í 
því hvernig komið 
er fyrir þessum 
börnum með þeim 
óheyrilegu vöxtum, 
sem krafist er af lántakendum; for-
eldrum þeirra. Á sama tíma og þetta 
gerist, eru eigendur Íslands og full-
trúar helmingaskiptanna að heyja í 
einhvern mesta arð, sem sést hefur 
hér frá því fyrir hrun. Einn auð-
ugasti maður heims, Rockefeller, 
sagði eitthvað á þá leið, að ekkert 
væri athugavert við hóflegan arð af 
peningum, en um leið og peninga-
græðgin stjórnaði lífi manna, væri 
hætta á ferðum. Hann gaf stóran hluta 
af fjáreign sinni og hagnaði til lista og 
menningarstofnana og til læknavís-
inda og mannúðarmála. Það hlýtur að 
skera í hjarta hvers venjulegs manns, 
þegar fréttir barast af börnum, sem 
búa við skort í landi alsnægtanna. 
Um leið hlýtur það að valda ótta með 
borgaranna, þegar fréttir berast af lítt 
skiljanlegum fjármálagjörningum, að 
nú sé verið að endurtaka stjórnleysið 
frá 2008, og árunum þar á undan. 
Ennþá virðist bærilegur jöfnuður eiga 
langt í land. “

Sérdeild Suðurlands hlaut 
Menntaverðlaun Suðurlands 
Fimmtudaginn 14. janúar 2016 var 

haldinn hátíðarfundur Vísinda- 
og rannsóknarsjóðs Suðurlands í 

sal Fjölbrautaskóla Suðurlands. Þar voru 
m.a. veitt menntaverðlaun Suðurlands 
sem SASS stendur fyrir. Gunnar Þor-
geirsson, formaður SASS, flutti ávarp 
og forseti Íslands, Ólafur Ragnar Gríms-
son, afhenti Kristínu Björk Jóhanns-
dóttur, deildarstjóra, verðlaunin. Kristín 
ávarpaði því næst samkomuna og þakk-
arorð hennar fengu góðar viðtökur. 

Sérdeild Suðurlands (Setrið) hefur á 
undanförnum árum verið að efla starf 
sitt verulega en það snýr m.a. að því að 
veita nemendum með sérþarfir, fjöl-
breytt nám í hvetjandi náms umhverfi 
sem tekur mið af þörfum þeirra og 
stöðu í samvinnu við heimaskóla. 
Áhersla er lögð á að nemendur geti 
þroskað persónuleika sinn, hæfileika 
og sköpunargáfu, ásamt andlegri og lík-
amlegri getu og verið félagslega virkir 
þátttakendur í skólasamfélaginu. Al-
menn ánægja er með starf deildarinnar 
og telja margir að það sé með því besta 
sem þekkist hér á landi og þó víðar væri 
leitað. 

Sérdeild Suðurlands hefur fengið 
margar heimsóknir fagfólks á undan-
förnum árum sem hefur kynnt sér starf 
hennar. Deildin veitir jafnframt til starfs-
fólki skóla og foreldrum á Suðurlandi og 
víðar á landinu kennslufræðilega ráð-
gjöf vegna nemenda með sérþarfir sem 

stunda nám í sínum heimaskólum. Sér-
deild Suðurlands hefur á undanförnum 
árum verið með framúrskarandi framlag 
á sviði menntunar á Suðurlandi og veitt 
fjölmörgum nemendum með sérþarfir 
kennslu og mikilvæga þjónustu sem er 
til fyrirmyndar.

Fjórir Selfyssingar með 
U-20 í undankeppni HM
Selfoss á fjóra fulltrúa í lokahóp 

U-20 landsliðsins sem tekur þátt 
í undankeppni HM á Íslandi. 

Tilkynnt var um val Einars Jónssonar 
landsliðsþjálfara í gær en hann valdi 19 
manna hóp fyrir undankeppni HM sem 
fer fram á Íslandi 18. -20. mars n.k. Það 
verða lið Ungverjalands, Austurríkis og 
Hvíta-Rússlands sem koma hingað til 

lands og keppa við íslensku stelpurnar 
um eitt laust sæti á HM næsta sumar. 

Stelpurnar sem um ræðir eru mark-
vörðurinn Katrín Magnúsdóttir og úti-
leikmennirnir Elena Birgisdóttir, Hulda 
Þrastardóttir og Perla Ruth Albertsdóttir. 

Glæsilegur árangur hjá stelpunum 
okkar og til marks um styrk handbolt-
ans á Selfossi. 

Ólafur ragnar afhendir Krístínu Björk verðlaunin.



Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



Golfæfingar GOS
BÖRN 11 ÁRA OG YNGRI

Miðvikudaga 14:00 – 15:00
Sunnudaga 11:00 – 12:00

STELPUÆFING 14 ÁRA OG YNGRI
Fimmtudaga 16:00-17:00

UNGLINGAÆFINGAR 12-20 ÁRA
Þriðjudaga 16:00-18:00

Fimmtudaga 17:00-18:00
Laugardaga 10:00-11:00

Æfingarnar fara fram í inniaðstöðu  
GOS Gagnheiði 32, Selfossi
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Vantar hvata  
til sameiningar

Ásta S. Stefánsdóttir er fram-
kvæmdastjóri Árborgar og oddviti 
Sjálfstæðsiflokksins. Hún segist vera 
persónulega jákvæð gagnvart sam-
einingum sveitarfélaga og geti vel séð 
alla Árnessýslu fyrir sé í einu sveitar-
félagi. „Ég er hins vegar ekki viss um 
að það muni draga til neinna tíðinda á 
næstu misserum, það vantar t.d. allan 
hvata til sameiningar. Ég get nefnt sem 
dæmi að í mörg ár er búið að tala um 
það að breyta þurfi úthlutunarreglum 
Jöfnunarsjóðs sveitarfélaga þannig að 
meira tillit verði tekið til þess hvernig 
sveitarfélög eru samansett, sameinuð 
sveitarfélög verða gjarnan svokölluð 
„fjölkjarna sveitarfélög“ sem hafa 
fleiri en einn þéttbýliskjarna, en það 
getur verið tiltölulega dýrt að halda 
úti þjónustu þegar þannig háttar til, 
en enn bólar ekkert á breytingum. 
Einnig getur verið að það hafi letjandi 
áhrif hvað sameiningu varðar þegar 
sveitarfélög eru í miklum samrekstri 
og samstarfsverkefnum eins og er mjög 
algengt hér um slóðir,“ segir Ásta. 

Snýst um betri  
þjónustu við íbúana

„Fyrir 10 árum eða svo var ég algjör-
lega á móti hverskyns hugmyndum 
um sameiningar. Eftir að hafa kynnst 
sveitarstjórnarmálunum, í gegnum 
nefndarsetur og nú sem bæjarfull-
trúi í Ölfusi hefur skoðun mín breyst. 
Sveitarfélög hafa tekið við ýmsum ver-
kefnum frá ríkinu og nú síðast mál-
efnum fatlaðra. Hjúkrunarheimilismál 
eru sveitarfélögum hugleikin enda vilja 
flestir íbúar eyða áhyggjulausu ævi-
kvöldi í heimabyggð sé þess nokkur 
kostur, segir Guðmundur Oddgeirsson, 
sveitarstjórnarmaður í Ölfusi. 

„Til að geta staðið undir öllu þessu 
ásamt því að rekja sveitarfélagið sjálft 
frá degi til dags þarf mikinn mann-
skap í sveitarstjórnina, þar með talið 
að manna hinar ýmsu nefndir og ráð. 
Í minni sveitarfélögum eins og Ölfusi, 
Hveragerði og Árborg, er nánast hægt 
að telja þetta til sjálfboðaliðastarfa, 
hvað þá heldur í öðrum enn minni 
sveitarfélögum í Árnessýslu. 

Sameining eins og að Hveragerði 
komi aftur inn í Ölfusið nægir ekki 

að mínu mati. Minnsta sameining 
væri Ölfus, Hveragerði og Árborg, 
helst vil ég sjá Árnessýslu verða eitt 
sveitarfélag með vel yfir 15 þúsund 
íbúa. Sýslan yrði þá eitt atvinnusvæði, 
eitt útsvarssvæði og þar með detta út 
þessi útsvarsslagsmál sæki íbúi vinnu 
til nágrannasveitarfélagsins. 

Ég vil ekki einblína á sparnað af sam-
eingu heldur á meiri fagmennsku, að 
hægt verði að veita betri þjónustu og 
síðast en ekki síst að vera sterkara afl í 
samskiptum við ríkisvaldið. 

24/1 2015 Guðmundur Oddgeirs-
son, bæjarfulltrúi í Ölfusi, “ segir Guð-
mundur. 

Ragnar Magnússon, oddviti Hruna-
mannahrepps, segir að aað hafi nú ekki 
verið vilji hjá Hrunamönnum síðast 
þegar kosið var né heldur þegar við 
gerðum skoðankönnun með síðustu 
kosningum að sameinast. „En mín 
skoðun er sú að rétt sé að sameina amk. 
Uppsveitir og jafnvel alla sýsluna, og 
ekki bara rétt heldur mjög skynsamlegt. 
Það ætti að vera hægt að spara fjár-
magn með ódýrari stjórnsýslu, fækkun 
á skólum og fleiru,“ segir Ragnar.

bgs

Ásta S. Stefánsdóttir. Guðmundur Oddgeirsson.

ragnar Magnússon.

Árnesþing yrði öflugt sveitarfélag
Framhald af bls. 2

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

Auglýsingasíminn er 578 1190  Netfang: auglysingar@fotspor.is.

Hirðingjarnir og Kiwanis-
klúbburinn Ós gefa sjónvarp
Góðgerðafélagið Hirðingjarnir 

og Kiwanisklúbburinn Ós 
gáfu dvalardeildinni Mjall-

hvít nýtt sjónvarp skömmu fyrir jól. 
Sjónvarpið er af nýjustu gerð, Sony 
Bravia og er hægt að tengjast vefnum 
og flakka um internetið. Það var 
Stefán í Martölvunni sem sá um að 
setja tækið upp. Stjórnendur og starfs-
fólk HSU Hornafirði færa Kiwanis-
klúbbnum og Hirðingjunum bestu 
þakkir fyrir gjöfina sem mun nýtast 
íbúum vel. 



www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!

Gistihús Keflavíkur · Keflavíkurflugvelli  · Valhallarbraut 761 · 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 · gistihus@internet.is

Láttu fara vel um þig nóttina fyrir eða eftir flug og gistu hjá okkur.

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur, við keyrum þig upp á á flugvöll
og sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.. 

Ertu á leiðinni til eða frá landinu?

Morgunverður er innifalinn
Þráðlaus nettenging

Rúmgóð herbergi með gervihnatta-
sjónvarpi og baði

Því ekki að byrja eða enda fríið í Bláa 
Lóninu, aðeins um 15 mín. akstur frá
okkur, eða skoða Víkingasafnið, gamla
hervöllinn og Reykjanesið?                              

Við erum vel staðsett til að njóta alls 
þess sem Reykjanesið hefur upp á að 
bjóða. Tilvalið fyrir hvataferðir, fundi eða 
rómantískar stundir.

Gott  verð! Gildir  til 1. maí      2014.

www.bbkeflavik.com  

Aðeins 8.500 kr. fyrir tveggja manna herbergi!
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Bókanlegt í síma eða í tölvupósti

Bed & Breakfast • Keflavík Airport • Valhallarbraut 761• 235 Reykjanesbæ 
Sími 426 5000 • booking@bbkefairport.is

Þú geymir bílinn þinn hjá okkur!
Við keyrum þig upp á flugvöll og 

sækjum þig aftur þér að kostnaðarlausu.
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INTERFLON
Matvælavottaðar  
efnavörur
Nýjar umbúðir, 
sömu gæða efnin

Þrír gististaðir innan  
Ferðaþjónustu bænda hljóta 
viðurkenningu Vakans
Þrjú gistiheimili innan Félags 

ferðaþjónustubænda fengu 
viðurkenningu Vakans á Upp-

skeruhátíð Ferðaþjónustu bænda sem 
haldin var hátíðlega þann 16. nóv-
ember síðastliðinn á Hótel Natura. 
Þetta voru Gistihúsið Narfastöðum, 
Brunnhóll og Sólheimahjáleiga sem 
nú flokkast öll sem fjögurra stjörnu 
gistiheimili. Að auki fengu Narfastaðir 
gullmerki í umhverfiskerfi Vakans og 
Brunnhóll bronsmerkið. 

Markmið Vakans er að efla gæði, 
öryggi og umhverfisvitund í ferðaþjón-
ustu á Íslandi. Gæða- og umhverfisvið-
mið Vakans fela í sér viðameiri úttektir 
á starfsemi fyrirtækja í ferðaþjónustu 
en áður hefur þekkst hér á landi

Á mynd frá vinstri: Áslaug Briem 
frá Ferðamálastofu, Jónas Marinós-
son, Elín Einarsdóttir og Einar Freyr 
Elínarson ferðaþjónustubændur á Sól-
heimahjáleigu og Alda Þrastardóttir frá 
Ferðamálastofu, 

Sólheimahjáleiga er fjölskyldurekið 
gistihús og sveitabær sem leggur 
áherslu á friðsælt umhverfi fyrir gesti 
í nálægð við náttúru og búskap. Sama 
fjölskyldan hefur byggt upp staðinn 
frá 1850 og boðið upp á gistingu undir 

merkjum Ferðaþjónustu bænda frá 
árinu 1985. Sólheimahjáleiga hlaut 
viðurkenningu sem fjögurra stjörnu 
gistiheimili innanVakans en alls er 
boðið upp á gistingu í 19 herbergjum 
á Sólheimahjáleigu. 

Vísinda- og rann-
sóknarsjóður 
styrkir meistara- 
og doktorsverkefni
Þann 14. janúar var haldinn 

hátíðarfundur Vísinda- og 
rannsóknasjóðs Suðurlands í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands. Fundinn 
sóttu rúmlega 60 manns. Aðalverkefni 
fundarins var að veita þremur nem-
endum í masters- og doktorsnámi 
styrki til rannsóknaverkefna sinna. 
Steingerður Hreinsdóttir formaður 
sjóðsstjórnar fór yfir störf sjóðsins 
og gerði grein fyrir úthlutun 2015. 
Styrk að upphæð 400.000 kr. hlutu 
eftirtaldir: 

Ragnheiður Hergeirsdóttir fyrir 
mastersverkefni sitt sem fjallar um 
viðbragðsáætlanir sveitarfélaga á 
Suðurlandi við samfélagsáföllum og 
hvernig nýta má þekkingu félags-
ráðgjafar til að efla viðnámsþrótt 
samfélaga. Vinnuheiti verkefnisins 
er „Viðnámsþróttur og viðbragðsá-
ætlanir sveitarfélaga á Suðurlandi“. 

Haukur Ingvarsson fyrir doktors-
verkefni sitt sem nefnist „William 
Faulkner á Íslandi“. Markmið rann-
sóknarinnar er að kanna hvernig 
ímynd bandaríska skáldsagnahöf-
undarins Williams Faulkners (1897–
1962) varð til og þróaðist á Íslandi á 
tímabilinu 1930 til 1970. Rannsóknin 
skiptist í þrjá hluta og þungamiðja 
í þeim fyrsta er Sunnlendingurinn 
Guðmundur Daníelsson. 

Ásdís Benediktsdóttir fyrir dokt-
orsverkefni sem unnið er við Jarðvís-
indadeild Háskóla Íslands í samvinnu 
við Uppsalaháskóla og Veðurstofu 
Íslands og felur í sér að kanna innri 
gerð Eyjafjallajökuls með nýjum að-
ferðum á sviði jarðskjálftafræði. 

Forseti Íslands; herra Ólafur 
Ragnar Grímsson veitti þremenn-
ingunum styrkinn og ávarpaði 
fundinn. 

Ætla að byggja upp öfluga 
vinnslu í Þorlákshöfn
Skinney-Þinganes sem nýlega 

skrifaði undir samning um kaup 
á öllu hlutafé í Auðbjörgu ehf. 

ætlar sér að „byggja upp öfluga og sér-
hæfða vinnslu í Þorlákshöfn. Áhersla 
verður lögð á vinnslu fersks og frysts 
þorsks en jafnframt er stefnt á vinnslu 
fleiri tegunda þegar tímar líða“ segir 
í tilkynningu sem Skinney-Þinganes 
sendi frá sér.

Breytingar verða gerðar á skrif-
stofuhaldi og það að mestu sameinað 
því sem fyrir er hjá fyrirækinu. Fjöldi 

landverkafólks verður sá sami og áður 
en skipum verður fækkað um eitt í 
apríl á þessu ári. 

Samkvæmt heimildum Fréttastofu 
RÚV þá verður bátunum Arnari og 
Ársæli lagt en það voru bátar sem 
Auðbjörg gerði út. Í staðinn mun 
Þinganes, nýrra og stærra skip 
Skinneyjar, koma til Þorlákshafnar. 
„Sömu heimildir herma að áhöfnum 
Arnars og Ársæls hafi verið sagt upp, 
en boðið að sækja um skipsrúm á 
Þinganesinu.“

Fyrsta lamb 
ársins í 
Rangárþingi
Þegar Kristinn Guðnason bóndi í 

Árbæjarhjáleigu 2 og fjallkóngur 
á Landmannaafrétti kom í fjár-

húsin þann 19. janúar sá hann að ein 
ærin var eitthvað undarleg. Þegar betur 
var að gáð kom í ljós að hún var að bera 
þessum bráðmyndarlega lambhrút og 
er þetta nokkuð örugglega fyrsta lamb 
ársins. Mynd: Eiríkur Vilhelm Sigurðarson.

Steingerður, Ólafur ragnar, ragnheiður, Ásdís og Haukur við athöfnina.

Íbúar í Rangárþingi eystra krefjast 
rýmri opnunartíma heilsugæslu
Fulltrúar HSu hittu sveitar-

stjórnarmenn á fundi í vik-
unni. Til umfæðu var starfsemi 

heilsugæslunnar í Rangárvallasýslu. 
Fundur þessi var haldinn í framhaldi 
af afar fjölmennum fundi sem haldinn 
var 11. janúar þar sem sveitarstjóri, 
Ísólfur Gylfi Pálmason og Guð-
mundur Svavarsson, framleiðslustjóri 
Sláturfélags Suðurlands opnuðu um-
ræðuna. 

Í samtali við Suðra segir Ísólfur 
Gylfi að í stuttu máli sé óhætt að segja 

að íbúar Rangárþings eystra séu mjög 
óánægðir með skertan opnunartíma 
Heilsugæslustöðvarinnar á Hvolsvelli. 
„Á upplýsingafundinum var starfsemi 
HSu kynnt og í lok afundarins var 
fjallað um opnunartíma stöðvarinnar 
á Hvolsvelli, segir Ísólfur.“

Ísólfur Gylfi segist vera bjartsýnn 
um að þessi opnunarskerðing verði 
tekin til baka, þó að það hafi enn 
ekki verið staðfest að hálfu fram-
kvæmdastjórnar HSu. Í fréttatilkynn-
ingu frá HSu hefur komið fram að 

ákvörðun verði tekin í málinu fyrir 
1. febrúar n.k. 

Ísólfur Gylfi Pálmason.
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Gamlabúð

I-heildverslun
Helluhraun 22 – Hafnarfirði- S: 555-2585

Facebook.com/neatorobot - www.neatorobot.is

Mest verðlaunaða 
ryksuguvélmennið

Það er sumt sem aldrei breytist 
og eitt af því er að samfélags-
miðlar springa reglulega og þar 

eru fastir liðir eins og listamannalaun 
og áfengi í matvöruverslanir árleg átök. 
Þannig virkar nú lýðræðissamfélag og 
gaman er að sjá fólk, sem sjaldan eða 
aldrei tjáir sig um samfélagsleg mál, 
rísa upp eins og Alexander Petterson 
og kasta fram skoðunum sínum með 
beittum rökum. Svo hálftíma seinna 
segist það ekki hafa neinn áhuga á póli-
tík og hati stjórnmálamenn.

Ég er með skoðanir á þessum málum 
og virkilega heita í Stóra áfengið-í-mat-
vöruverslanir-málinu.

Ég vil ekki sjá það. Mín rök eru unga 
fólkið og sá stórkostlegi árangur sem 
náðst hefur í forvarnarmálum hér á 
landi. Áratugalangt sameiginlegt átak 
sveitarfélaga, ríkis og foreldra á Íslandi 
í forvörnum gegn áfengisneyslu hefur 
kristallast í þeirri niðurstöðu að í dag 
eigum við, flottustu unglinga í heimi. 
Að halda í eina mínútu að þessi ár-
angur hafi gerst af sjálfu er rangt. Þessi 
árangur tók blóð, svita og peninga og 
skilaði sér í því að áfengisneysla barna í 
10. bekk á Íslandi fór úr tæpum 40% af 
landsmeðaltali niður fyrir 3%. 

Það að ég geti keypt bjórinn minn 
í sama rými og daglegar nauðsynja-
vörur er ekki spurning um mitt frelsi 
sem einstaklings. Það að þurfa að fara 
í sérverslun þar sem starfsmenn eru 
þjálfaðir í að fara eftir lögum og koma 
þannig í veg fyrir að fólk undir aldri 
geti keypt áfengi sýnir að ég bý í ábyrgu 
samfélagi sem lærir af reynslu annarra 
þjóða, tekur mark á rannsóknum og 
sérfræðingum og gerir ekki sömu 
mistök. 

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.isÁlhella 4 • Símar 555 6670 • 892 3996 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Auglýsingasíminn er 
578 1190
Netfang: 

auglysingar@fotspor.is


