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SÆKJUM OG SENDUM

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

2,5 tonna lyftigeta, 3,3 metra lyftihæð, 
lokað ökumannshús með miðstöð, 
innbyggð vigt og auka vökvaúttak.

Verð frá 3.790.000 kr.(án vsk.)
M.v. gengi EUR 141

Toyota dísellyftararnir eru fáanlegir með skiptingu í
gólfi og einnig með hefðbundinni skiptingu.Toyota dísellyftarar

á tilboðsverði!

 
Dalvegur 6-8 • 201 Kópavogur • Sími 535 3500
Draupnisgata 6 • 603 Akureyri • Sími 535 3526

www.kraftvelar.is • kraftvelar@kraftvelar.is

Settu þig í samband við sölumenn Kraftvéla
og kynntu þér málið!

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ11. febrúar 2016 
3. tölublað 2. árgangur

Krónan er 
skiptimynt 
innanlands

Bergsteinn í Set fer yfir stöðuna 
í viðtali við Suðra bls. 8.

Framtíð háskólanáms 
á Laugarvatni í óvissu
Ákvörðun um framtíð háskóla-

náms á Laugarvatni var frestað 
um tvær vikur eftir fund þing-

manna Suðurkjördæmis með háskóla-
ráði HÍ. Þingmenn Suðurkjördæmis 

funduðu með rektor Háskóla Íslands um 
framtíð íþrótta- og heilsufræðináms HÍ 
á Laugarvatni og í kjölfarið sendi þing-
mannahópurinn bréf á háskólaráð skólans 
þar sem kemur fram að þingmenn kjör-

dæmisins, hafi miklar  áhyggjur vegna 
fyrirhugaðs flutnings íþrótta- og heilsu-
fræðináms frá Laugarvatni til Reykja-
víkur. Framtíð háskólanámsins er því í 
fullkominni óvissu en mikil andstaða er á 
meðal sveitarstjórnarmanna í Uppsveitum 
við að færa námið. Helgi Kjartansson, 
oddviti Bláskógabyggðar, skrifar grein í 
Suðra þar hann mótmælir því harðlega 
að leggja eigi námið af. 

Sjá bls. 2 og 4.

Stelpurnar í 5. flokki UMfS stóðu sig vel á TM mótinu í fótbolta á dögunum. Hér stilla þær sér upp með knattspyrnugoðsögninni 
Margréti Láru Viðarsdóttir, eftir mótið. frá vinstri: Ásdís, arnheiður, Sóldís Malla, Svava, Sóldís María, Margrét Lára, elísabet, 
Kristjana, Ólafía og andrea. Mynd: Eiríkur Steinn Búason.
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Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar
Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager. 
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl. 
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Ódýr matur fyrir 
eldri íbúa í Sveitar-
félaginu Hornafirði
Nú í vikunni var greint frá því 

á fréttavef RÚV að matur sem 
býðst eldri borgurum, bæði í mötu-
neyti og heimsendur, er ódýrastur í 
Reykjavík af sveitarfélögunum á höf-
uðborgarsvæðinu.  

Heimsendir matarbakkar eru dýr-
astir í Kópavogi og Garðabæ og dýrasta 
staka máltíðin er í Mosfellsbæ. Sam-
kvæmt könnun Fréttablaðsins kostar 
matur í mötuneyti í Reykjavík 680 
krónur í áskrift en stök máltíð 880 
krónur. Til samanburðar kostar stök 
máltíð 1.010 krónur í Kópavogi hvort 
sem er í áskrift eða ekki. Þá kostar 
heimsendur matarbakki 880 kr. í 
Reykjavík en 1.360 krónur í Kópavogi. 

Það er gaman að segja frá því að á 
Hornafirði er seldur matur til eldri 
íbúa. Bæði er hægt að kaupa mat 
í Ekrunni alla virka daga í hádeg-
inu ásamt því að heimsendur matur 
er seldur alla daga ársins. Nú um 
áramótin var hækkun á gjaldskrá 
mötuneytisins en þrátt fyrir það er 
matarbakkinn seldur lægra verði á 
Hornafirði en í Reykjavík eða á 850 
kr. Matur í Ekrunni kostar 730 kr. 

Mikil ánægja hefur verið með mat-
inn sem seldur út frá mötuneyti heil-
brigðisstofnunarinnar sem jafnframt 
sér um matinn fyrir grunnskólabörn 
sveitarfélagsins.  

 Hornafjordur.is

Þingmenn Suðurkjöræmis:

Hvetja háskólaráð til
að endurskoða flutning
náms frá Laugarvatni
Þingmenn Suðurkjördæmis 

funduðu nýverið með Jóni Atla 
Benediktssyni, rektor Háskóla 

Íslands, Ástu Möller, verkefnisstjóra 
á skrifstofu rektors, Guðmundi R. 
Jónssyni, formanni starfshóps um 
framtíð grunnnáms í íþrótta- og 
heilsufræði við Háskóla Íslands, um 
framtíð íþrótta- og heilsufræðináms 
HÍ á Laugarvatni. Í kjölfarið sendi 
þingmannahópurinn bréf á há-
skólaráðs skólans þar sem segir að 
eftir fundinn sé ljóst að þingmenn 
kjördæmisins, hafa miklar áhyggjur 
vegna fyrirhugaðs flutnings íþrótta- 
og heilsufræðináms frá Laugarvatni til 
Reykjavíkur og vilji með bréfinu koma 
eftirfarandi sjónarmiðum á framfæri 
við háskólaráð. 

„Mikill vilji er meðal allra þing-
manna kjördæmisins að vinna að 
farsælli lausn í málinu, til heilla bæði 
fyrir Háskóla Íslands og þeirri byggð 
sem þjónustað hefur skólann í ára-
tugi. Líklegt er að aukin þörf verði 
fyrir fagmenn á þessu sviði í nánustu 

framtíð, enda þjóðin að eldast og 
þyngjast og áhersla á bættan lífsstíl 
að aukast. Þingmenn vilja hvetja há-
skólaráð til að ráðast í frekari grein-
ingu á þeim tækifærum sem felast í 
námsumhverfinu á Laugarvatni áður 
en lokaákvörðun verður tekin í mál-
inu,“ segir í bréfi frá þingmönnunum. 
Þingmennirnir telja mikilvægt að 
Háskóli Íslands haldi áfram að bjóða 
upp á nám á Laugarvatni og eru til-
búnir til að leggja sitt af mörkum til að 
leita leiða til lausnar og við að tryggja 
framtíð skólastarfs á Laugarvatni.

Skorar á stjórnendur  
HÍ til að hætta við
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskóga-
byggðar, skorar á þingmenn og stjórn-
endur HÍ að hætta við flutning náms-
ins frá Laugarvatni í grein í Suðra í 
dag. Helgi segir: „Að lokum hvet ég 
stjórnendur Háskóla Íslands til halda 
áfram starfsemi íþrótta- og heilsu-
fræðináms á Laugarvatni og leggja 
metnað sinn í að endurskipuleggja 
nám í íþrótta- og heilsufræði og fara 
í öflugt markaðs- og kynningarstarf í 
framhaldinu. Sjá bls. 4. 

frá Laugarvatni.  Mynd: Sigurður Bogi Sævarsson.

Hófadynur Geysis hafinn
Fyrsta mót af fjórum í Hófa-

dyns-mótaröð Geysis hefur 
farið fram. Keppt var í fjór-

gangi og voru 17 knapar skráðir til 
leiks. Hulda Gústafsdóttir á Val frá 
Árbakka varð í fyrsta sæti. Mótið 
tókst vel þrátt fyrir að kalt væri í 
veðri enda aðstaðan í Rangárhöllinni 
góð. Næsta mót verður haldið 14. 
febrúar og verður þá keppt í töltfimi 
og skeiði. Hófadynur er þannig upp-
byggður að knapar safna stigum eftir 
hvert mót og er sá Hófadynsmeist-
ari sem stendur uppi sem sigurvegar 
eftir öll fjögur mótin. Hófadynur 
Geysis er opin öllum óháð félagi. 

Staðan eftir fyrsta mót í stigakeppn-
inni er sú að í efsta sæti er Hulda 
Gústafsdóttir á Val frá Árbakka 
með 12 stig. Í öðru sæti er Bjarni 

Sveinsson á Hrappi frá Selfossi með 
10 stig. í Þriðja sæti er Freyja Amble 
Gísladóttir á Sylgju frá Ketilsstöðum 
með 8 stig. 

Læsisstefna og hlutverk 
foreldra í lestrarnámi
Miðvikudaginn 27. janúar 

2016 var undirritaður 
samningur milli Illuga 

Gunnarssonar, mennta- og menn-
ingarmálaráðherra, og Önnu Margrétar 
Sigurðardóttur, formanns Heimilis og 
skóla – landssamtaka foreldra, um gerð 
læsissáttmála fyrir foreldra. Samn-
ingurinn tengist þjóðarsáttmála um 
læsi sem Sveitarfélagið Árborg og fleiri 
sveitarfélög á landinu hafa þegar gert 
við menntamálayfirvöld. Samningsað-
ilar samþykkja að þeir muni vinna að 
því eftir fremsta megni að a.m.k. 90% 
nemenda í sveitarfélaginu geti lesið sér 
til gagns árið 2018. 

Áhersla er lögð á samvinnu við for-
eldra og foreldrafélög til að ná mark-
miðum samningsins. Til þess að eiga 

gott samstarf við foreldra þarf fyrst 
að ná til þeirra og fá þá til að veita 
málefninu athygli. Kynna þarf fyrir 
foreldrum um hvað lestrarnám snýst, 
hvert þeirra hlutverk er, hvaða leiðir eru 
færar, hvernig þeir geta hjálpað barninu 
að öðlast góða lestrarfærni, mikilvægi 
þeirra framlags o.s.frv. Markmiðið er 
að gera foreldrum grein fyrir þeirri 

ábyrgð sem þeir bera, benda á góðar 
leiðir og hvað hægt er að gera í stöð-
unni. Einnig að höfða til samtakamáttar 
og samábyrgðar foreldra með því að búa 
til læsissáttmála sem svipar að upplagi 
til foreldrasáttmála Heimilis og skóla. 
Sáttmálinn er auk þess vel til þess fall-
inn að tengja betur saman kennara og 
foreldra. 

Vinna við gerð læsisstefnu Árborgar 
gengur vel hjá faghópum leikskóla, 
grunnskóla og skólaþjónustu. Stefnt er 
að því að ný læsisstefna verði tilbúin til 
kynningar í fræðslunefnd í mars 2016. 
Þá verður haldinn samstarfsfundur 
með læsisteymi Menntamálastofnunar 
9. febrúar n.k. með skólastjórnendum 
og fulltrúum kennara í leik- og grunn-
skólum og skólaþjónustu Árborgar. 

Auglýsingasíminn er 

578 1190

Góður árangur Ölfuss í Útsvari
Það hefur veirð gaman að fylgj-

ast með góðu gengi liðs Ölfuss í 
Útsvari, spurningakeppni RÚV, 

en þar tryggði liðið sér sæti í átta liða 
úrslitum eftir spennandi viðureign 
síðasta föstudagskvöld. Þau Ágústa 
Ragnarsdóttir, Árný Leifsdóttir og 
Hannes Stefánsson sem skipa liðið, 
hafa hist reglulega til að undirbúa sig 
undir viðureignina. Þau öttu kappi við 
Kópavogsbæ og skiptust liðin á að vera 
með fleiri stig. Keppnin var spennandi 

og eftir hressilegan endasprett sigraði 
lið Ölfuss með 77 stig á móti 54 stigum 
Kópavogsbæjar. 
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Fyrirheit um breytingar á húsnæðismarkaði virðast enn hyllingar einar. 
Síðustu kosningar til Alþingis snerust að stórum hluta um húsnæð-
ismál: Endurgreiðslu verðbóta, bann verðtryggingar á fasteignalán og 

róttækar breytingar á fyrirkomulagi húsnæðismála. Breyttu kerfi þar sem nýr 
leigumarkaður liti dagsins ljós með sanngjörnu fyrirkomulagi kaupleigu og 
búseturéttar sem valkosti við séreignastefnuna. 

Nú þremur árum síðar hefur lítið breyst. Fjármálaráðherra segir í svari við 
skriflegri fyrirspurn á Alþingi til undirritaðs að ekki sé unnið að banni eða 
afnámi verðtryggingar. Þess í stað sé stefnt að því að draga úr vægi hennar. 
Það geta lántakendur reynar gert sjálfir nú þegar í mörgum tilfellum en lof-
orðið stóra sneri að banni og afdráttarlausu afnámi verðtryggingar á lánsfé. 
Hvorki meira né minna.

Loforðinu um að banna verðtryggingu fylgdu miklar væntingar enda engir 
fyrirvarar settir; verðtryggingarstjórn eða við, sagði Framsóknarflokkurinn 
sem á mikið undir því að „móðir allra kosningaloforða“ sem bann á verðbætur 
er oft kallað gangi eftir. Færist fullur þungi í málið á lokaspretti kjörtímabilsins 
geta stórir atburðir gerst enda undan loforðinu ekki komist.

Frumvörp félagsmálaráðherra um húsnæðismál eru um margt ágæt og miklu 
skiptir hækkun húsnæðisbóta sem er að mestu endurflutningur á máli fyrri 
ríkisstjórnar. Staðreyndin er hinsvegar sú að ekkert þessara mála hefur neinar 
grundvallarbreytingar á fasteignamarkaði í för með sér. Af þeim sprettur ekki 
leigumarkaður sem raunhæfur valkostur fyrir unga og aldna. 

Miklu róttækari aðgerða er þörf. Samstillt átak ríkisstjórnar, sveitarfélaga, 
lífeyrissjóða og verkalýðshreyfingar þarf að koma til sem skilar nýju Breiðholti. 
Íbúðum í þúsundavís þar sem nýtt kerfi kaupleiguréttar verður valkostur við 
hlið þess að kaupa eða leigja. Búseturéttur sem væri jafnstæður eignarrétti 
þannig að ungt og efnaminna fólk geti gengið að ódýru og öruggu húsnæði 
vísu. Félagsleg eða almenn kaupleiga eftir því hvað hentar.

Afnám verkamannabústaðakerfisins fyrir um 20 árum hafði alvarlegar af-
leiðingar í för með sér fyrir efnalítið fólk og þá sem ekki geta gengið að 
fjármagni til að kosta útborgun í húsnæði. Valkostum fækkaði og eftir sat 
stór hópur í ánauð leigumarkaðar þar sem verð er hátt, eftirspurn mikil og 
öryggi lítið.

Öruggt þak yfir höfuðið telst til grundvallarréttinda í samfélaginu. Sá réttur 
er ekki raunverulega til staðar hjá fjölda fólks í landinu. Ætli stjórnvöld að 
standa við stóru orðin og efna fyrirheitin þarf mikið að breytast. 

Áfram er góður gjaldmiðill lang stærsta hagsmunamál almennings á Íslandi. 
Óverðtyggðir vextir á fasteignalánum í Evrópu og á Norðurlöndundunum 
er almennt um 2%, samanborið við 7-8% á Íslandi. Reikni nú hver fyrir sig 
ábatann af nýjum og traustum gjaldmiðli. 

Slík breyting kallar hinsvegar á tengingu við evru, færeysku leiðina en þeir 
hyggnu frændur okkar eru með sína krónu tengda við þá dönsku sem aftur 
er bundin evru, og áður þýska markinu.  Þetta er stóra málið en þar til sá val-
kostur verður raunverulegur verður tekist á um skástu plástrana á svöðusárið.

Björgvin G. Sigurðsson.

Baráttan um  
nýtt Breiðholt
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SUÐRI HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
3. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015

Suðri inn á hvert heimili!

Sóknarfæri á Laugarvatni
Á Laugarvatni hefur íþrótta-

fræðinám farið fram frá ár-
inu 1932. Þá stofnaði Björn 

Jakobsson íþróttaskóla sem var forveri 
Íþróttakennaraskóla Íslands sem var 
stofnaður 1943. Árið 1998 var skólinn 
sameinaður Kennaraháskóla Íslands 
sem varð síðan hluti af menntasvís-
indasviði Háskóla Íslands 2008. Í 
gegnum allar þessar breytingar hefur 
skólinn alltaf starfað á Laugarvatni 
og útskrifað fjöldan allan af öflugum 
einstaklingum sem hafa sett svip sinn 
á þjóðfélagið. 

Aðsókn að náminu hefur farið 
minnkandi síðustu ár eins og í kennara-
námi almennt en lenging námsins úr 
þremur í fimm ár vegur þar eflaust 
þungt. Á síðasta ári lét Háskóli Íslands 
gera úttekt á íþrótta- og heilsufræði-
námi skólans á Laugarvatni . Afrakstur-
inn voru tvær skýrslur og nefndist fyrri 
skýrslan „Sóknarfæri í námi í íþrótta- 
og heilsufræði við Háskóla Íslands„og 
seinni skýrslan „Valkostir um framtíð 
grunnnáms í íþrótta- og heilsufræði 
við Háskóla Íslands“. Nokkuð hallar 
á fagleg vinnubrög í fyrri skýrslunni 
en vissulega segja niðurstöður þeirra 
beggja að ástæða sé til aðgerða. 

Við erum sífellt að verða meðvit-
aðari um mikilvægi góðrar heilsu. Hver 
rannsóknin á fætur annarri staðfestir að 
heilbrigði hvers einstaklings er þjóð-
félaginu gífurlega verðmætt. Það ætti 
því að vera eitt af forgangsverkefnum 
okkar að mennta öfluga einstaklinga á 
þessu sviði. 

Nú er sóknarfæri fyrir Háskóla ís-
lands sem er Háskóli allra landsmanna. 
Það þarf að markaðssetja nýtt áhuga-
vert nám í íþrótta- og heilsufræði 
á Laugarvatni, fjölga námsleiðum, 
bjóða upp á endurmenntun og jafnvel 
styttri námsleiðir. Mikil tækifæri felast 
í staðsetningu námsins á Laugarvatni 
og mætti t.d. nýta mikla fjölgun ferða-
manna hér á landi með því að efla nám 
í heilstengdri ferðaþjónustu og útivist 
en um 80% erlendra ferðamanna fara 
hinn klassíska Gullna hring og þar með 
í gegnum Laugarvatn. Líklegt er að eft-
irspurn eftir vel menntuðu og sérhæfðu 
starfsfólki í þessum geira eigi eftir að 
aukast mikið á næstu árum og nálægðin 
við fjölbreytta náttúru gerir Laugarvatn 
að tilvöldum stað fyrir slíkt nám. 

Í dag starfar metnaðarfullur hópur 
kennara á Laugarvatni sem hefur byggt 
upp vandað nám. Þeir sinna rann-
sóknarstarfi sem er eitt það öflugasta 
meðal deilda háskólans og sést best 

á þeim rannsóknarstyrkjum sem þeir 
hafa hlotið. Þennan mannauð þarf að 
nýta í þeim sóknarfærum sem eru til 
staðar með áframhaldandi starfsemi 
á Laugarvatni þar sem öll aðstaða er 
í boði. 

Styrkleikar svæðisins og tækifærin 
sem felast í íþrótta- og heilsufræðinámi 
á Laugarvatni eru ótvíræðir. Með skýrri 
stefnumörkun er vel hægt að byggja 
upp öflugt og eftirsóknarvert nám á 
Laugarvatni. Ein grunnstoðin í íslensku 
þjóðfélagi er heilsa og það ætti að vera 
spennandi kostur fyrir ungt fólk að 
sækja nám á Laugarvatn þar sem er 
gott mannlíf, leikskóli, grunnskóli, 
framhaldsskóli, og mikil náttúrufegurð. 

Nú þurfa þingmenn Suðurkjördæmis 
hvar í flokki sem þeir standa að snúa 
bökum saman og standa vörð um starfs-
semi Háskóla Íslands á Laugarvatni. Ef 
setja þarf aukið fjármagn til að byggja 
upp og laga aðstöðuna á Laugarvatni 
þá þarf að ganga í það verk. Í stjórnar-
sáttmála ríkisstjórnarflokkanna er talað 
um mikilvægi þess að stuðlað verði að 
fjölbreyttum atvinnutækifærum um 
allt land, m.a. með dreifingu opinberra 
starfa. Það er ekki í anda stjórnarsátt-
málans að færa opinber störf frá lands-
byggðinni til höfuðborgarinnar. 

Að lokum hvet ég stjórnendur Há-
skóla Íslands til halda áfram starf-
semi íþrótta- og heilsufræðináms á 
Laugarvatni og leggja metnað sinn í 
að endurskipuleggja nám í íþrótta- og 
heilsufræði og fara í öflugt markaðs- og 
kynningarstarf í framhaldinu. 

Opinn fundur með 
Oddnýju á Selfossi
Þingmenn kjördæmisins standa 

fyrir fundum vítt og breitt um 
kjördæmið þessa dagana enda 

kjördæmavika að hefjast. Oddný G. 
Harðardóttir, þingmaður Samfylk-
ingarinnar, hélt opinn fund á Selfossi 
um síðustu helgi og var hann vel sóttur. 
Margt bar á góma og ræddi Oddný um 
helstu mál vorþingsins. 

Hún sagði brýnt að standa vörð um 
háskólanám í kjördæminu, byggja 

þyrfti upp aðstöðuna á Reykjum 
í Ölfusi og verja háskólanámið á 
Laugarvatni. Þá var mikið rætt um 
stöðuna á húsnæðismarkaði, upp-
byggingu hjúkrunarheimila og stöðuna 
í stjórnarskrármálinu. 

Með henni á fundinum var Helgi 
Hjörvar, formaður þingflokks Samfylk-
ingarinnar, bæjarfulltrúar flokksins í 
Árborg og Ölfusi og fjöldi annarra 
gesta sem sjá á má myndunum. 

Höfundur er
Helgi Kjartansson

oddviti Bláskógabyggðar. 

Glorhungruð gamalmenni
Hinn fyrsta janú ar 2013 datt 

inn á heima bank ann minn 
fyrsta greiðslan af elli líf eyri og tekju-
trygg ingu frá Trygg inga stofn un, kr. 
148.321,00,“ seg ir Þórir N. Kjart ans-
son fyrr ver andi for stjóri Víkurprjóns 
Vík í grein í Morg un blaðinu í vikunni. 

Nú vil ég strax taka það fram, seg ir 
Þórir, að und ir ritaður er vel gift ur 
konu, sem er enn í fullri vinnu og 
skaff ar nokkuð vel, svo við sjá um 
ekki fram á skort á næstu árum. Ekki 
dett ur mér í hug að taka greiðslur 
úr líf eyr is sjóðum sem ég hef borgað 
í und an farna ára tugi. Sú fjár hæð er 

ekki hærri en það að ríkið myndi gera 
hana upp tæka að fullu með skerðing-
ar regl unni ill ræmdu. 

Síðar í grein sinni seg ir for stjór-
inn fyrr ver andi: „Við unga fólkið vil 
ég segja þetta - Hugsið ykk ur vand-
lega um hvort ekki er betra að leggja 
það sem þið getið sparað inn á ykk ar 
eig in reikn inga. Ekki trúa ein hverj um 
mis vitr um gæj um frá ASÍ og SA fyr ir 
pen ing un um ykk ar. Þeir töpuðu „ekki 
nema“ 480 millj örðum af líf eyri lands-
manna í hrun inu. Hlustið ekki á það 
öf ug mæli sem reynt er að telja fólki 
trú um að við séum með „besta líf-

eyr is sjóðakerfi í heim in um“ Þessi 
gríðarlega pen inga söfn un er nefni lega 
kom in í al gert óefni og eng inn stjórn-
mála maður virðist hafa vilja, kjark eða 
getu til að stokka þetta vit lausa kerfi 
upp frá grunni.“

Þórir N. Kjart ans son.

Oddný fer yfir stöðuna. Soffía sá um vöfflurnar.

ragnheiður, Þorlákur og björgvin hlýða á ræðumenn. Hermann Dan, Sigurður og Sigurjón sátu fundinn.
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FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT NÝTT

NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Afhending við kaupsamning



Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100
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Leikfélag Selfoss frum-
sýnir Kirsuberjagarðinn
Leikverk vetrarins hjá Leikfélagi 

Selfoss er Kirsuberjagarðinum 
eftir Anton Chekhov í leikstjórn 

Rúnars Guðbrandssonar. 
Kirsuberjagarðurinn er eitt af vin-

sælustu og þekktustu leikritum Ant-
ons Tsjekhovs og var það frumsýnt í 
Moskvu árið 1904, rúmum áratug fyrir 
rússnesku byltinguna. Leikfélag Selfoss 
stefnir að frumsýningu verksins þann 
19. febrúar.

Ingibjörg Þórisdóttir, leikari og gagn-
rýnandi, skifaði um verkið: 
„Leikstjóri þessarar fyrstu uppfærslu , sá 
frægi Stanislavskí, misskildi leikskáldið 
og setti verkið upp sneytt allri kómík í 
óþökk skáldsins. Leikrit Tsjekhovs eru 
grátbrosleg, miklu fremur en tragísk 
og er Kirsuberjagarðurinn þar engin 
undantekning. Sigurður Pálsson skáld 
kemur inn á þetta í Minnisbók sinni. 
Þar segir hann m.a. : „Sýning Brooks á 
Kirsuberjagarði Tsjékhovs með Michel 
Piccoli og fleiri snilldarleikurum var 
kennslustund í þversögninni tragic-kó-
mík. Á þeirri sýningu byggðist smám 
saman upp innra með manni ofur-
mögnuð tilfinning þar sem var alveg 
ómögulegt að velja hvor útrásin hentaði 
betur, að kasta sér í gólfið og öskra úr 
hlátri eða gráta úr sér augun. Vegasaltið 
hélst í jafnvægi þannig að maður gerði 
hvorugt en hafði ákafa löngun til hvort 
tveggja. 

Breytingar eru í vændum. Ra-
nevskaya, rússnesk hefðarkona snýr 
aftur heim til ættaróðals síns eftir fimm 
ára dvöl í París rétt áður en óðalið er 
selt á uppboði. Vinur fjölskyldunnar, 

Lopakhin, reynir hvað hann getur 
að afstýra sölu á eigninni og bendir 
á lausn sem fjölskyldan vill ekki sjá. 
Ranevskaya virðist ekki gera sér grein 
fyrir fjárhagsstöðu sinni, snýr blinda 
auganu við þessu ástandi og sóar þeim 
litla auð sem eftir er í vitleysu. Kannski 
er smávegis íslenskur bragur á þessu; sú 
gamalkunna hugsun „að þetta reddist”. 
Aðalsöguhetjan neitar að horfast í augu 
við staðreyndir. Á sínum tíma var þessi 
afneitun persónanna ádeila á þá sem 

neituðu að sjá hið “nýja Rússland” sem 
var að fæðast. Vissulega koma þjóðfé-
lagsbreytingar við sögu í verkinu, nýr 
tími breytir högum fólksins.“

Leikrit Tjekhovs gerast í skýrum 
félagslegum veruleika. Í Kirsuberja-
garðinum er hið félagslega vandamál 
sjálft ekki umfjöllunarefnið, heldur 
viðbrögð fólksins og hin mannlegu 
samskipti. Verkið fjallar, svo sem önnur 
leikrit Tjekhovs, öðru fremur um sálarlíf 
fólks, um gleði þess og sorgir, um faldar 
ástríður, vonbrigði og ástir. Þetta efni 
er sígilt og snertir því strengi í brjósti 
okkar enn í dag. 

Brúðkaup sýnt í Arataungu
Laugardaginn 5. febrúar frumsýndi 
Leikdeild UMF Biskuptungna Brúðkaup 
eftir Guðmund Ólafsson í Aratungu. 
Verkið er bráðskemmtilegt gaman-
-drama þar sem mikið gengur á. Næstu 
sýningar eru 10. , 11. og 12. febrúar og 
er hægt að panta miða í síma 896-7003. 

Hárstofan á Hellu flutt í Miðjuna
Hárstofan á Hellu opnaði í 

gær á nýjum stað en hún er 
nú flutt á 4. hæð Miðjunnar. 

Hárstofan er því fyrst til þess að opna 

á fjórðu hæð en von er á fleiri fyrir-
tækjum þar inn á næstu vikum. Við 
bjóðum Hárstofuna á Hellu velkomna 
til okkar í Miðjuna. 

Ingibjörg Þórisdóttir.

Leikhópurinn í brúðkaupi.

Myrra vann 
Guðjóns- 
mótið
Guðjónsmótið er haldið á Sel-

fossi ár hvert til minningar 
um Guðjón Ægi Sigurjóns-

son, lögmann, sem lést í sviplegu 
slysi fyrir sjö árum. Guðjón Ægir 
var einstaklega vel liðinn maður 
sem skildi mikið eftir sig og margs 
að minnast ár hvert þegar Guðjóns-
dagurinn er haldinn með firmakeppni 
í knattspyrnu. 

Sigurvegarar á mótinu þetta árið 
voru Myrra, í öðru sæti Sjóvá og Bíl-
verk BÁ í þriðja sæti. Ólafur G Stef-
ánsson var valinn eftirtektaverðasti 
leikmaðurinn og TRS fengu bún-
ingaverðlaunin. Stuðningsmenn FC 
Krulla voru valdir þeir langbestu. 

Hjörtur Leó og Harpa, börn Guðjóns 
Ægis, við mynd af föður sínum. 

Sigurlið Myrru.
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Bílson, bílaverkstæði í fremstu röð
Bílson verkstæðið var stofnað 

1984 í 80 fermetra húsnæði við 
Langholtsveg. Reksturinn var 

svo fluttur að Ármúla 15 árið 1990. 
Þar voru stækkunarmöguleikar fyrir 
hendi og voru þeir nýttir. Árið 2012 
var fyrirtækið búið að sprengja utan 
af sér húsnæðið enn eina ferðina 
og var því fjárfest í nýrri glæsilegri 
byggingu að Kletthálsi 9. Verkstæðið 
er enn í höndum sama eiganda, Bjarka 
Harðarsonar. Bílson fékk forvarnar-
verðlaun VÍS 2010. 

Farsælt samstarf  
við Heklu
Árið 1991 var gerður þjónustusamn-
ingur við Heklu um þjónustu við 
þeirra vörumerki í bílageiranum. Það 
samstarf hefur verið mjög farsælt í 
gegnum tíðina. Bílson stenst staðla 
framleiðenda, sem eru mjög stífir og 

byggja alfarið á ISO stöðlunum. Þessir 
staðlar byggja á kröfum um aðbúnað, 
aðkomu, húsnæði, fyrirkomulag, 
endurmenntun starfsfólks, uppruna 
varahluta, rekjanleika, ábyrgðarvið-
gerðir, tækjabúnað, tækniupplýsingar 
og margt fleira. Vottun Bílgreinasam-
bandsins er hluti af þessum stöðlum. 
Hagsmunir viðskiptavina eru tryggðir 
í samstarfi BGS og FÍB. 

Beintengdir við  
gagnabanka  
Volkswagen og Skoda
Bílson verkstæðið býr við mikla að-
greiningu gagnvart samkeppnisað-
ilum á bílamarkaðnum. „Við erum 
beintengdir við gagnabanka bæði 
Volkswagen og Skoda. Það þýðir að 
við höfum aðgang að og erum sam-
herjar allra þjónustuaðila í heim-
inum sem eru beintengdir þessum 

vörumerkjum. Það er sameiginlegur 
gagnabanki, þar sem menn setja inn 
upplýsingar um flókin viðfangsefni. 
Það er því ekki alltaf verið að finna 
upp hjólið,“ segir Bjarki. „Bilunin 
getur verið þekkt hinum megin á 
hnettinum og þá sjáum við hliðstæð-
una við okkar viðfangsefni hverju 
sinni. Þetta sparar oft mikinn tíma, 
þannig að flóknar greiningar fá oft 
skjóta niðurstöðu. Við upplifum oft að 
aðilar eru að kóðalesa allar tegundir 
bíla. Þeir geta fengið upplýsingar úr 
þessum lestri á hvaða skynjurum er 
bilun,“ bætir hann við. „Þá rjúka 
menn til og skipta út íhlutum sem 
jafnvel eru í lagi. Orsökin getur verið 
að vélarstjórnboxið kallar eftir upp-
færslu, líkt og þegar slökkt er á heimil-
istölvunni á kvöldin. Svona uppfærslu 
þarf að framkvæma „online“ beint 
inn á framleiðandann,“ segir Bjarki. 

Bílson verkstæðið er eina verkstæðið 
í Reykjavík, fyrir utan Heklu, sem er 
beintengt Volkswagen og Skoda. „Við 
erum alltaf með nýjustu tækniupp-
lýsingar uppfærðar. Greinin skiptist 
í raun orðið í tvennt. Annars vegar 
er hinn hefðbundni bifvélavirki og 
hins vegar tæknimaður. Þekking og 
reynsla er það mikilvægasta í okkar 
grein,“ segir Bjarki. 

Viðskiptavinurinn  
er í öndvegi
„Við sinnum einnig ábyrgðarvið-
gerðum á þessum vörumerkjum. 
Helstu viðfangsefni okkar eru allt 
sem viðkemur öðru en body-við-
gerðum. Smurning, bremsuviðgerðir, 
undirvagn, vélar, gírkassar og svo 
auðvitað rafmagnsviðgerðir,“ segir 
Bjarki. „Það síðastnefnda er mjög 
stór þáttur í okkar vinnu. Við erum 

með sérstaka forgreiningu, þar sem 
bíllinn er skoðaður áður en gengið er 
til verks. Þá er hægt að áætla umfang 
verksins betur fyrirfram,“ bætir hann 
við. Starfsmenn á Bílson verkstæðinu 
eru 18 í dag. „Margir þeirra luku námi 
hjá Bílson og starfa hjá okkur enn. Sá 
sem hefur vinninginn í þeim efnum 
hefur verið hjá okkur í 24 ár. Hópur-
inn er samsettur af bæði eldri og yngri 
reynsluboltum. Það er oft mikið fjör 
í vinnunni. Mjög lítil starfsmanna-
velta hefur fylgt okkur í gegnum langa 
tíð,“ segir Bjarki. Bílson er staðsett að 
Kletthálsi 9, á bak við bílasölurnar. 
Bjarkir segir: „Við leitumst við að hafa 
viðskiptavininn í öndvegi. Það er oft 
gaman að sjá, þegar viðskiptavinir 
eignast aftur Heklubíl; þá koma þeir 
aftur.“ Opið er frá 07.45 til 17.00 á 
mánudögum til og með fimmtudags 
og til kl.16.00 á föstudögum. 

Við óskum Bílson til hamingju 
með nýja verkstæðið að Kletthálsi 9

Klettháls 9. | 110 Reykavík Stilling hf. | Sími 520 8000 | www.stilling.is | stilling@stilling.is

Verkfæraskápar Bílalyftur og hemlaprófarar
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Laugvetningurinn 
Gylfi Þorkelsson, 
kennslustjóri FSu í 
fangelsum, hesta-
maður og fyrrver-
andi bæjarfulltrúi, er 
kunnur hagyrðingur 
og góður. Hann hefur 
meðal annars sent frá sér ljóðabókina 
Guðað á gluggann ásamt því að hafa 
birt mikið af ljóðum og lausamáli á 
vefnum í gegnum tíðina. Vísur vik-
unnar eru úr smiðju Gylfa.

Eftirfarandi tíndi ég saman í fljót-
heitum úr einni gömlu dagbókinni. 
16.09.08
Vísan var ort um þáverandi valdamik-
inn stjórnmálamann og sýnist eiga jafn 
vel við nú:

Snauður dáðum. Engu ann.
Aðeins háð og raus.
Enginn þráður. Ekkert kann.
Alveg ráðalaus.

26.01.09
Pétur Stefánsson hagyrðingur yrkir 
mikið og vel, oft í hálfkæringi um 
sjálfan sig, konur og vín. Í dag orti 
hann snjöll sléttubönd og birti á Leir 
en ég stóðst ekki mátið og svaraði 
honum svona:

Kætir vífið, fráleitt fer
fullur gamli Pétur.
Bætir lífið, ekki er
óður saminn betur!

26.03.09
Steingrímur Sigfússon lá undir því 
ámæli eftir landsfund VG að koma öllu 
í kaldakol. Ég kom honum til varnar:

Verkin falla íhalds öll,
eiturbrall og -glímur.
Lausnir snjallar heims í höll
hefur Skallagrímur.

22.04.09
Fallegur vordagur:

Viljug fetar vanans gang, 
veitir engin grið.
Sólin út um víðan vang
vekur sumarið.

18.04.10
Séra Hjálmar Jónsson varð sjötugur 
um þessar mundir:

Andans jöfur, aldrei mjálmar,
ekkert tálmar.
Sigurhringinn sannur skálmar
séra Hjálmar.

02.10.10
Haustvísa

Gerast nú góðviðrin klén,
gusturinn rífur í trén.
Gisin og hokin
-gullin öll fokin-
en öspin fær alltaf í hnén!

01.12.10
Svona er nú stemmningin að kvöldi 

fullveldisdags:
Kvöldið þaggar kólgu frétt.
Kyrrðin flaggið vangar.
Rósin vaggar lendum létt.
Lúra daggar angar.

23.02.11
Ólafur Ragnar Grímsson synjaði 
lögum um Ísseif III. staðfestingar og 
sendi samninginn í þjóðaratkvæða-
greiðslu:

Íslensk þjóð nú una má
við Ólafslög, og -rétt.
Benda vil ég aðeins á:
„You aint seen nothing yet“.

28.06.11
Er ekki staddur á Landsmóti hesta-
manna, í fyrsta sinn síðan 1970. Hugsa 
norður í Skagafjörð:

Geði flestra gera bót,
græða mestu undir,
íslensk hestamannamót;
mínar bestu stundir.

17.11.14
Eftirminnileg viðtöl í Kastljósi kvölds-
ins við systurnar Snædísi og Áslaugu 
Hjartardætur um aðstæður þeirra og 
mikilvægi túlkasjóðs, sem er tómur, og 
túlkaþjónustu fyrir fatlað fólk:

Virðist hægt allt í heimi að gera,
fyrir heilbrigðan Jón – ef er séra!
Þegar fæst ekki túlkur
þar tjá sig um stúlkur:
„Engin hornkerling vil ég vera“.

VÍSNAÞÁTTUR Krónan er eingöngu 
skiptimynt innanlands
-segir Bergsteinn í Set í viðtali við Suðra. 
Set hf. á Selfossi er rótgróið og öflugt iðnfyrirtæki. Árið 1968 hóf Steypuiðjan, 
er síðar varð Set, framleiðslu á steinsteyptum fráveiturörum, og áratug 
síðar, einangruðum stálpípum fyrir hitaveitur. Í framhaldi af þessu hafa 
bæst við ýmsar fleiri gerðir plaströra og rörakerfa, en öll framleiðsla fer 
fram í verksmiðjum Set á Selfossi og í Þýskalandi. 

Bergsteinn Einarsson er framkvæmd-
stjóri Set en faðir hann Einar Elías-
asson stofnaði fyrirtækið. Suðri tók 
hús á Bergsteini og ræddi við hann 
um fyrirtækið og stöðuna í íslenskum 
efnahagsmálum. 

Bergsteinn segir að árið 2015 hafi 
verið einstaklega gott hjá fyrirtækinu 
vegna mikillar veltuaukningar eftir 
mitt ár en fram að vori hafi litið út fyrir 
samdrátt. „Tekjur félagsins hér heima 
fóru í fyrsta skipti yfir tvo milljarða 
og eru í heildina 2,7 milljarðar. Við 
vorum að fá viðurkenningu Creditinfo 
sem Framúrskarandi fyrirtæki 2015, 
fjórða árið í röð. Það staðfestir að 
við erum að gera eitthvað rétt,“ segir 
Bergsteinn. 

Aðspurður um starfsemi félagsins 
erlendis segir Bergsteinn að í Þýska-
landi hafi reksturinn einnig tekið kipp, 
aðalega vegna sérstakra verkefna í 
kring um Fjarvarmaveituna á Fjóni, 
Fjernvarme Fyn í Óðinsvéum í Dan-
mörku. „Veltan úti nam um 5 millj-
ónum Evra 2015. Baráttan hefur verið 
hörð en við erum nú með víðtæka 
áætlun á prjónunum um markaðssókn 
á Norðurlöndunum og í Bretlandi.“

Erlendir keppinautar 
reyndu að klekkja á Set
Bergsteinn segir stjórnendur Sets finna 
fyrir uppsveiflu í byggingargeiranum 
en hafi hins vegar orðið illa úti í ný-
legum útboðum eftir áramót. „Stærsta 
framkvæmd ársins er ný hitaveita í 
Kjós, verkefni upp á 250 milljónir lenti 
í höndum erlendra keppinauta og hluti 
af efni fyrir hitaveitu Húnaþings vestra 
fyrir einhverja tugi milljóna. Það fer 
saman að erlendu keppinautarnir 
tveir sem ráða yfir 65% markaðarins 
í heiminum eru að reyna að klekkja á 
okkur hér heima eftir innkomu okkar 
ytra, og það að hér á landi ríkir blind 
útboðstefna hjá opinberum aðilum í 
kjölfar EES samningsins. 

Innkaupastofnun ríkisins er gamalt 
og að mörgu leyti úrelt apparat sem 
gætir ekki að sér vegna þekkingar-
leysis á evrópu tilskipunum og setur 
þá reglu að verð ráða 100%. Þjóðar-
hagsmunir, hagsmunir sveitarfélaga 
fyrirtækisins og starfsmanna eru fyrir 
borð bornir, ólíkt því sem viðgegngst 
ytra.“

Bergsteinn segir að aðrir þættir hafi 
hinsvegar verið notaðir úti til að verja 
stöðu framleiðendanna, meðal annars 
þættir eins og þjónusta í viðkomandi 
landi, tækniaðstoð og afhendingarná-
lægð. Enda kveður tilskipun EES um 
opinber innkaup á um mismunandi 
valleiðir sem gefa keupendum frírra 
spil við ákvarðanatöku. „Ísland er eina 
landið sem auglýsir alopin útboð í 
Evrópu. Hin löndin fara svokallaðar 
samnings og forvalsleiðir með fjölda 
áhrifaþátta. Raunar þekkja veitustofn-
anir hér lítið meira til þessara mála líkt 
og eins og flest opinber fyrirtæki nota 
enn gamlar reglur ríkis og sveitarfé-

laga,“segir Bergsteinn. 

Krónan eingöngu skipti-
mynt innanlands
- Hvernig líst þér á efnhagsþróunina, 
getum við náð jafnvægi í verðlagi og 
vöxtum með lítinn og viðkvæman 
gjaldmiðil? 

„Eins og ég nefni hér að ofan þá 
erum við Íslendingar fákunnandi um 
leikreglur alþjóðasamfélagsins. Auð-
vitað fylgir því gríðarlegur kostnaður 
fyrir okkur og lífskjaraskerðing að hafa 
krónuna. Það eru hins vegar farnar að 
renna á mig tvær grímur varðandi það 
hvort við höfum þroska til að taka upp 
alþjóðlega mynt, eða öllu heldur gjald-
miðil, krónan er ekki gjaldmiðill hún 
er eingöngu innanlands skiptimynt. 
Hvort það sé ef til vill óásættanleg 
nauðsyn að hafa krónu ræfilinn áfram 
til að gefa stjórnvöldum svigrúm til 
að lækka kjör þjóðarinnar þegar hún 
hefur farið fram úr sér í kaupmætti.“
- Nú hefur uppbygging Set verið mjög 
farsælt ferli frá því að faðir þinn stofn-
aði fyrirtækið, hvernig sérðu næstu 
ár þróast? 

„Eftir allan þennan tíma og gott 
gengi á heildina litið blasa bara við 
gömlu gildin. Vinnusemi, skynsemi 
og áhugi á viðfangsefninu. Mörg af best 
reknu fyrirtækjum heims bæði austan 
hafs og vestan eru lítil og meðalstór 
fyrirtæki þar sem fáir einstaklingar 
hafa það að áhugamáli að viðhalda 
skemmtilegu viðfangsefni. Heimur-
inn er hins vegar að breytast hratt og 

hraði viðskipta er meiri, samkeppnin 
harðari og óvægnari og allt byggist á 
meiri þekkingu á öllum sviðum. 

Mannkynið og plánetan er komin í 
vanda þar sem langstærsta og minnst 
rædda vandamálið er offjölgunin og 
fæðuskortur, síðan kemur hlýnun 
jarðar, mengun og þörf á nýjum orku-
gjöfum. 

Í fjarvarmalögnum erum við einmitt 
að starfa að umbótum í umhverfis og 
orkumálum og að því leyti er gaman 
að taka þátt í þessu.“

Ágætt að reka  
fyrirtæki á Selfossi
Bergsteinn segir að meginhluti þess 
góða starfsfólks sem vinnur í Set búi 
á Selfossi, bæjarfélagið sé vinsælt til 
búsetu og hafi þróast í að verða svefn-
bær og bær verslunnar og opinberrar 
þjónustu. Hann segir ágætt að reka fyr-
irtæki á Selfossi en fyrirtækið sé orðið 
aðklemmt á milli þriggja íbúðahverfa 
og margir vilji það í burt eftir brun-
ana á svæðinu á síðasta ári. „Þau mál 
erum við að skoða en um leið að styrkja 
eldvarnir okkar og öryggisgæslu,“ segir 
Bergsteinn. 

„Selfoss hefur misst forræði yfir 
fjölda fyrirtækja á liðnum árum um 

leið og önnur hafa eflst og vaxið. 
Bærinn á að þjóna sem höfuðstaður 
Suðurlands en hefur eiginlega aldrei 
hlotið þann sess, hvorki meðal annara 
Sunnlendinga né bæjarbúa sjálfra. 

Það er gott að reka fyrirtækið á Sel-
fossi en við vitum líka að þrátt fyrir 
allt er gott að vera Íslendingur þó við 
séum eins og við erum, óstjórntæk. 
Mikilvægasta verkefnið nú er að ná sátt 
í þjóðfélaginu og vinna sameiginlega að 
markmiðum okkar en ekki sundruð.“

Stöðugleiki í  
starfsmannamálum
- Gengur vel að manna fyrirtækið eða 
þarf að sækja mikið af starfsfólki út 
fyrir landsteinana? 

„Okkur hefur gengið prýðisvel að 
manna fyrirtækið bæði með inn-
lendu og erlendu starfsfólki. Þróunin 
á vinnumarkaði sýnir mikla fjölgun 
háskólamenntaðra á atvinnuleysiskrá. 
Um leið ráðum við hlutfallslega fleiri 
útlendinga. Íslendingar starfa í mun 
minna mæli en áður við undirstöð-
ugreinarnar og verkleg störf,“ segir 
Bergsteinn. 

Hann bætir við að jafnvel megi 
gera ráð fyrir áframhaldandi auknum 
flutningi Íslendinga frá landinu vegna 
rangra áherslna og stefnuleysis í 
menntamálum. „Við hjá Set höfum hins 
vegar átt því láni að fagna um árabil að 
starfsmannavelta er afar lág og vinnuafl 
stöðugt, á því hefur orðið grundvallar-
breyting og á meðal 70 starfsmanna hér 
og í Þýskalandi eru tæplega 50 manns 
með fimm ára starfsaldur eða lengri 
og meðalstarfsaldur er yfir 8 ár. Þetta 
er mikil gæfa og styrkir okkur í bar-
áttunni, fólkið okkar sem kann best 
til verka í sölu, framleiðslu og þjón-
ustu á sviði röra og lagnaefnis, “ segir 
Bergsteinn um stöðu þess glæsilega 
fyrirtækis á miðju Suðurlandi. 

bgs

„Auðvitað fylgir því 
gríðarlegur kostnaður fyrir 
okkur og lífskjaraskerðing 
að hafa krónuna. Það eru 
hins vegar farnar að renna 
á mig tvær grímur varð-
andi það hvort við höfum 
þroska til að taka upp 
alþjóðlega mynt, eða öllu 
heldur gjaldmiðil, krónan 
er ekki gjaldmiðill hún 
er eingöngu innanlands 
skiptimynt.“

frá framkvæmdum fjernvarme fyn á fjóni, tekið í október sl.

Valdimar Hjaltason vél- og orkutæknifræðingur Set ásamt bergsteini.

Örn einarsson, bróðir bergsteins sem rekur fyrirtækið ásamt honum, berg-
steinn, Ólafur ragnar Grímsson og brynjar bergsteinsson í sal verksmiðjunnar.
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Árni vill göng í 
gegnum Heimaklett
Árni Johnsen, fyrrverandi þing-

maður Sjálfstæðisflokksins, 
fer fyrir hópi manna sem vilja 

gera göng í gegnum Heimaklett. Göngin 
yrðu 70 metra að lengd, 4 metrar á 
breidd og 4 metrar á hæð og yrðu um 
svokallaðar Neðri Kleifar að Löngu. 

Erindi Árna og hópsins var tekið fyrir 
á fundi umhverfis- og skipulagsráðs 
Vestmannaeyja en óskað er eftir því að 
ráðið hrindi af stað skipulagslegri úttekt 
á málinu. 

Ráðið segir í bókun sinni að það sé 
hlynnt því að aðgengi út í Löngu verði 
bætt og þakkar áhugahópnum fyrir 
erindið. Í ljósi umfangs og inngrips 
í náttúruna óskar ráðið þó eftir því 
að áhugahópurinn leggi fram frekari 
gögn, meðal annars kostnaðaráætlun, 
fjármögnunarleiðir og framkvæmda-
áætlun. 

Skipulagsfulltrúa og fram-
kvæmdastjóra sviðsins er jafnframt 
falið að ræða við Árna og taka í fram-
haldinu saman minnisblað um þá val-
kosti sem mögulegir eru varðandi bætt 
aðgengi að Löngu og leggja fyrir ráðið. 

„Langan í Vestmannaeyjahöfn er 
stórkostlegt útivistarsvæði,“ segir Árni 
Johnes aðspurður um fyrirætlanirnar. 
Höfnin hafi verið óhrein lengi vel en 
sé nú orðin tær og hrein aftur. 

Í bókun ráðsins kemur fram að það 
sé hlynnt því að aðgengi út í Löngu 
verði bætt en í ljósi umfangs og inn-
gripa í náttúruna, er óskað eftir því 
að áhugahópurinn leggi fram frekari 
gögn. Nefna þau staðfesta kostnað-
aráætlun, fjármögnunarleiðir og fram-
kvæmdaáætlun. 

Þá felur ráðið skipulagsfulltrúa og 
framkvæmdastjóra sviðsins að ræða 

við bréfaritara og taka í framhaldi 
saman minnisblað um þá valkosti sem 
mögulegir eru varðandi bætt aðgengi 
að Löngu. 

Árni segir að hugmyndin um göngin 
sé ekki ný af nálinni en nú sé vonandi 
loksins komið að því að framkvæma 
hana. Heimakletturinn er móbergsstapi 
og minnir Árni á að göngin séu aðeins 
sjötíu metra löng og „eins og ein lunda-
hola í viðbót í Heimaklett. Á góðum 
dögum er Langan tvöföld Mallorca. “

Velferð, tollamál 
og búvörusamningar
Fyrir bráðum þremur árum var 

kosin til valda ný ríkisstjórn 
undir forystu Framsóknar-

flokksins. Er menn höfðu skipt með 
sér verkum varð niðurstaðan sú að til 
að fara með málefni landbúnaðarins í 
þeirri stjórn var valinn mætur maður 
af Suðurlandi. Dýralæknir að mennt 
og bjuggust margir við að þar með 
væri vel fyrir þeim málum séð. 

Við ráðherranum nýja blöstu og 
blasa enn við mörg verkefni sem hæfa 
nokkuð vel hans sérsviði; ýmsar reglu-
gerðir voru búnar að vera í vinnslu 
og þá var einnig komið að endurnýju 
búvörusamninga milli ríkisins og 
Bændasamtaka Íslands. 

Þessi verk hafa þokast fram á veg 
eitt af öðru og til dæmis var gefin 
út reglugerð um velferð alifugla 
snemma árs 2015. Beðið hafði verið 
eftir þessari reglugerð um nokkurn 
tíma, ýmislegt orðið til að tefja útgáfu 
hennar en svo fór að hún sá á end-
anum dagsins ljós. Reglugerðin var 
kynnt bændum á vordögum og er þeir 
höfðu flett í gegnum hana kom í ljós 
að um verulega framleiðsluskerðingu 
yrði að ræða frá því sem verið hafði 
eða um u.þ.b. 10%. Svona líkt og kúa-
bóndinn þyrfti að fella tíundu hverja 
kú í fjósi sínu. 

Enginn aðlögunartími var nefndur 
og engar bætur voru tilgreindar til 
þeirra sem höfðu byggt upp sinn 
búskap m. v. ákveðnar forsendur. 
Forsendur sem með einu pennastriki 
voru að engu gerðar. Að gera því skóna 
að bændur almennt séu svo spenntir 
fyrir Lögbirtingi, Stjórnartíðindum, 
eða hvað þeir nú heita blöðungarnir 
sem fram streyma með allskyns upp-
lýsingum úr ranni stjórnarheimilisins, 
er ef til vill sjálfsagt í augum þeirra 
sem þar iðja. Það er hins vegar svo, 
að bændur hafa yfirleitt nóg annað að 
dunda sér við en að lesa æsispennandi 
blöðunga af því tagi. Reglugerðin 
virkaði sem sagt, sem afturvirk fyrir 
hinn almenna bónda, en það sem 
verra er hún svipti hann afkomunni 
sem hann hafði reiknað með að hafa af 
búskap sínum. Hvort þetta telst góður 

bragur á stjórnsýslu verður lesendum 
látið eftir að dæma. 

Leið nú sumarið að mestu án áfalla 
úr þessari áttinni, eða þar til í sept-
ember að reiðarslagið skall yfir og nú 
voru það ekki bara alifuglabændur sem 
keyrinu var sveiflað yfir, heldur rann 
það upp fyrir mönnum að líklega væri 
nær allur landbúnaður í landinu undir. 
Gerður hafði verið tollasamningur við 
ESB sem er, þegar menn fóru að rýna 
í hann, gengur lengra en ESB aðildar-
sinnum hefði getað dreymt um í sínum 
villtustu órum. 

Samningurinn gengur í grófum 
dráttum út á, að felldir eru niður tollar 
á kindakjöti inn til Evrópulandanna, en 
í staðinn falla niður tollar fyrir nauta, 
alifugla og svínakjöti auk osta, til Ís-
lands. Undir þessu skildi síðan gengið 
til samninga um búvörur, og svo vitnað 
sé í hinn glaðbeitta landbúnaðarráð-
herra er hann kynnti samningana í 
fréttatíma RÚV: nú ættu allir að vera 
kátir!

En kátir með hvað? Flóð af ódýru 
afgangskjöti inn til landsins frá ESB? 
Verðfall á kjöti framleiddu á Íslandi 
þar sem allt aðrar reglur gilda um 
framleiðsluhætti t.d. eins og fyrrnefnd 
reglugerð tilgreinir varðandi hrein-
leika, lyfjanotkun og fleira. 

Eiga nautgripabændur að kætast yfir 
að þurfa ekki að framleiða nautakjöt, 
svínabændur að þurfa ekki lengur að 
framleiða svínakjöt, alifuglabændur að 
vera lausir undan sínu streði og jafn-
vel gerast innflytjendur á kjöti, frekar 
en að vera að framleiða það innan-
lands? Og hvað með sauðfjárbændur? 
Hvernig yrði staða þeirra við að koma 
sinni vöru inn á neytendur, þegar við 
blasti að landið yrði fljótandi fullt af 
ódýru kjöti, sem yrði ámóta auðvelt að 
selja á bærilegu verði inn á yfirfullan 
Evrópumarkað og ætíð áður. Hugs-
anlega yrði þeirra framleiðsla, líkt og 
svo oft, afgangsstærð á þeim markaði, 
vara sem selja yrði á verulega lækkuðu 
verði til að möguleiki yrði á að lokka 
neytendur til viðskipta. Það vita allir 
sem vilja vita, að ekki vantar lambakjöt 
í ESB- löndum, síður en svo. 

Undir þessum kringumstæðum er 
verið að ganga til samninga um bú-
vörur með nær allt undir og allt í upp-
lausn. Hertar reglugerðir sem krefjast 
milljarða fjárfestinga (1,3 til 2 millj-
arðar í kjúklingaræktinni, þar sem sá 
starfar sem þetta ritar), hve mikið það 
er í nautgriparæktinni og svínarækt-
inni er ritara ekki kunnugt, en eflaust er 
þar ekki um minni upphæðir að ræða, 
trúlega mun hærri. 

Búvörusamninga skal sem sagt gera 
þegar fullkomin óvissa ríkir um hvort 
nokkur grundvöllur er fyrir landbún-
aði á Íslandi. Þegar líklegt er að þeir 
sem haldið hafa því fram að landbúnað 
ætti ekki að stunda þar, séu búnir að 
ná sínu fram. Búvörusamninga skal 
gera milli B. Í og ríkisins, þó svo sé um 
hnútana búið að stærstu kjötgreinarnar 
í landinu, það er alifugla og svínarækt, 
eigi enga fulltrúa í þeim viðræðum, 
sjái hag sínum illa borgið og viti satt 
að segja lítið um það hvar þeir standa 
varðandi framtíð sinna greina. 

Samskiptin við samninganefnd 
ríkisins hafa reyndar verið eftir þessu. 
Fundir hafa verið boðaðir og þeim 
hefur verið frestað, og að lokum aflýst 
með skilaboðum um að viðkomandi, 
þ. e. kjúklingabændur, séu og komi til 
með að verða, svo vel varðir af toll-
múrum (svo!) að þeir þurfi ekki að hafa 
áhyggjur af framtíðinni. Líkast til er 
það líka svo þegar betur er að gáð, að 
framleiðsluskerðingin og kostnaður-
inn sem af henni hlýst, sé þeim bara til 
hagsbóta að öllu athuguðu. Ekki þurfi 
því að bæta tjón sem þeir verði fyrir 
með hinni nýju reglugerð og að engu 
skipti þó aðrar þjóðir hafi komist að 
annarri niðurstöðu. Þar mun væntan-
lega vera um hugsanaskekkju að ræða. 

Trúi þeir sem trúa vilja. Við hin 
sjáum til hvað setur.

Höfundur er
Ingimundur Bergmann, formaður 

Félags kjúklingabænda.

75 ára afmælistón-
leikar Jóns Kr. 
á mynddiski
Jón Kr. Ólafsson, söngvari á 

Bíldudal, hélt síðastliðið sumar 
tónleika í sal FÍH og sagði þá vera 

kveðjutónleika sína, haldna í tilefni 
af 75 ára afmæli hans þann 22. ágúst 
2015. Tónleikarnir voru kvikmynd-
aðir af Jens Þorsteinssyni og hefur 
Jón Kr. nú gefið þá út á mynddiski. 

„Að þessum tónleikum komu 
margir góðir tónlistarmenn, hljóð 
færaleikarar, söngvarar, tæknimenn 
og allir sem gerðu sitt besta til að 
gera þetta að listviðburði og má ekki 
gleyma tónleikagestum sem voru dá-
samlegir og var húsfyllir, en sveitungi 
Jóns frá Bíldudal, Óli Þ. Guðbjarts-
son á Selfossi setti tónleikahátíðina,“ 
segir Jón Kr. í tilkynningu. 

Hann bætir við að hafi lesendur 
áhuga á að eignast diskinn sé best 
að hafa samband við hann, í símum 
456-2186 og 847-2542. 

Jón Kr. Ólafsson á Bíldudal er 
fæddur 22. ágúst 1940 og hefur búið 
og starfað á Bíldudal frá því hann 
kom í þennan heim. Tónlistargyðjan 
hefur verið hans förunautur alla tíð 
og hann hefur sungið við kirkju-
athafnir, í veislum og öðrum mann-
fagnaði frá unglingsárum. 

Landsfrægur varð Jón Kr. sem 
söngvari í danshljómsveitinni Facon 
frá Bildudal, sem hann stofnaði 
ásamt þremur öðrum árið 1962 og 
lagið þeirra „Ég er frjáls“ er ódauð-
legt. 

Jón Kr. Ólafsson söng einnig í 
hljómsveit Jóns Ástvaldar Hall Jóns-
sonar. Hann hefur komið fram og 
sungið á óteljandi skemmtunum á 
Bíldudal, í Reykjavík og víðar um 
landið og einnig erlendis. 

Jón Kr. stofnaði tónlistarsafnið 
Melódíur minninganna á Bíldudal 
árið 2000 og hefur safnað þar fjöl-
mörgum dýrmætum minjum úr 
dægurlagasögu íslensku þjóðarinnar. 

Ævisaga Jóns Kr. Ólafssonar, skráð 
af Bílddælingnum Hafliða Magnús-
syni sem síðasta rúman áratuginn 

bjó á Selfossi, kom út árið 2008 hjá 
Vestfirska forlaginu. 

70 ára afmæli Jóns Kr. á 
Suðurlandi
Fróðlegt er að rifja það upp hér 
að Jón Kr. hélt uppá sjötugs af-
mælið á Suðurlandi þann 22. ágúst 
2010. Hann bauð nokkrum brott-
fluttum Verstfirðingum með sér 
um Suðurlandið í afmælisferð og í 
lok dagsins var borðað í Kaffi Eld-
stó á Hvolsvelli. Þessir Vestfirðingar 
voru; Pétur Bjarnason frá Bíldudal 
en hann var með Jóni Kr. í Facon 
og samdi Pétur“Ég er frjáls“ lag og 
texta, Magnús Björnsson frá Bíldu-
dal ( lést 2015), Hafliði Magnússon 
frá Bíldudal (lést 2011), Ólafur Helgi 
Kjartansson frá Ísafirði og Björn Ingi 
Bjarnason frá Flateyri. 

Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitar-
stjóri á Hvolsvelli, hafði haft njósn 
af afmælisferð Jóns Kr. um Suður-
landið og kom til móts við stórsöngv-
arann og fylgdarmenn í Kaffi Eldstó. 
Með honum voru miklir aðdáendur 
Jóns Kr. þær Margrét Ísleifsdóttir 
og Guðríður Pálmadóttir, móðir og 
systir Ísólfs Gylfa. Þarna urðu miklir 
fagnaðarfundir eins og meðfylgjandi 
myndir sýna og fékk Jón Kr. áritaðan 
fána frá Rangárþingi eystra. 

afmæliskveðja til Jóns Kr. Ólafs-
sonar.

Guðríður Pálmadóttir, Jón Kr. Ólafsson og Margrét Ísleifsdóttir.

Árni Johnsen.
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Mikilvægt að starfrækja 
sjálfstæðan framhalds-
skóla í Eyjum
Helga Kristín Kolbeins er skóla-
meistari Framhaldsskólans í Vest-
mannaeyjum. Suðri tók hana tali 
um skólann og starfið í Eyjum. 

Helga Kristín er fædd og uppalin í 
Reykjavík. Árið 1988 flutti hún til 
Vestmannaeyja ásamt eiginmanni 
og syni og gerðu upphaflegar áætl-
anir ráð fyrir árs dvöl en eyjarnar 
heilluðu og hún er þar enn. „Ég var 
skipuð skólameistari við Framhalds-
skólann í Vestmannaeyjum 2015. Ég 
hóf störf við Framhaldsskólann í Vest-
mannaeyjum um leið og ég flutti til 
Eyja, fyrst sem stærðfræði- og raun-
greinakennari, varð áfangastjóri 1996, 
aðstoðarskólameistari 2013, settur 
skólameistari 2014,“ segir Helga. 
- Hvernig gengur rekstur skólans? 

„Rekstur Framhaldsskólans í Vest-
mannaeyjum hefur verið erfiður 
undanfarin ár og átt við rekstrarvanda 
að stríða þrátt fyrir ýtrasta aðhald í 
rekstri. Farið var í umfangsmiklar að-
gerðir í ársbyrjun 2015 sem skilað hafa 
árangri og er reksturinn í jafnvægi. 

Nemendum skólans fer fækkandi þar 
sem árgangar eru fámennari í Vest-
mannaeyjum en áður.“

Helga segir að Framhaldsskólinn 
í Vestmannaeyjum bjóði upp á fjöl-
breytt nám sem ætlað er að mæta 
kröfum nemenda og nærsamfélagsins 
á hverjum tíma. „Við erum með öfluga 
vélstjórnarbraut, stúdentsprófsbraut 
með mörgum námslínum, ásamt fleiri 
brautum sem eru fámennari. Við 
erum svo lánsöm að vera í samstarfi 
við Nýsköpunarmiðstöð og erum með 
Fablab innan veggja skólans. Nýta 
kennarar og nemendur aðstöðuna 
þar til að vinna verkefni sem annars 
væri illmögulegt að framkvæma. Ný-
sköpun er einn af skylduáföngunum 
á 3 ára stúdentsbrautinni. „
- Hvað viltu sjá breytast í umhverfi 
framhaldsskólanna? 

Ég vil sjá stöðuga þróun í þá átt að 
gera menntun enn betri. Ég myndi 
vilja að stutt væri fjárhagslega við 
nemendur þannig að vinna með skóla 
væri undantekning fremur en regla. 
Þannig gætu nemendur einbeitt sér 

enn frekar að náminu og náð betri 
árangri. Auðvitað væri gott að fá 
meira fjármagn í skólann til að gera 
endurnýjað og bætt þann búnað sem 
við erum með. Sérstaklega er það 
búnaður í verknámi sem þarfnast 
endurnýjunar. 

Helga segir bæði kosti og gallar 
við styttingu náms. Stytting námsins 
merki að það er meira álag á nemend-
urna þar sem ekki er verið að minnka 
inntak þess né vægi, heldur einungis 
verið að stytta tímann sem námið 
tekur. „Stytting námsins merkir einnig 
að við verðum með færri nemendur í 
skólanum en ella. . En auðvitað merkir 
styttri námstími það að nemendur 
ættu að komast fyrr menntaðir inn á 
vinnumarkaðinn og geta þannig aflað 
sér hærri tekna og skilað meiri skatt-
peningum til þjóðarbúsins.“
- En er rétt að hætta að taka 25 ára 
og eldri inn í skólann? 

„Við höfum ekki þurft að vísa 
neinum frá skólanum sökum aldur. 
Þetta er spurning um forgangsröðun 
ef skóli er ekki með námspláss fyrir 

alla umsækjendur þá er gott að hafa 
reglur um hverjir njóti forgangs. „
- Styður samfélagið í Eyjum vel við 
bakið á skólanum? 

„Já, tvímælalaust. Um 96% nemenda 
við skólann eru úr Eyjum og tengist 
skólinn því flestum fjölskyldum og 
fyrirtækjum á Eyjunni. Mér finnst að 
við þurfum að efla stuðning samfé-
lagsins við skólann, fá meiri aðkomu 
forráðamanna að skólastarfinu sem 
og öflugra samstarf við atvinnulífið.“
- Er auðvelt að fá kennara til skólans? 

„Kennaralið skólans er öflugt og 
eru margir sem sýna áhuga á að 
kenna við skólann. Sökum þess að 
nemendum hefur verið að fækka þá 
eru því miður mjög sjaldan auglýstar 

lausar stöður en þegar það gerist þá 
eru yfirleitt margar umsóknir þó 
auðvitað fari það alltaf svolítið eftir 
greinum.“

Helga segir mikilvægt að í Vest-
mannaeyjum sé starfræktur sjálf-
stæður framhaldsskóli, ef skólinn 
yrði gerður að útibúi annars skóla 
þá sé alltaf hætta á því að áherslu 
skólastarfsins tæku mið að því um-
hverfi þar sem höfuðstöðvarnar eru 
staðsettar, en ekki af þeim aðstæðum 
sem ríkja hér í Vestmannaeyjum. 
„Menntun ungs fólks á að hafa for-
gang við þurfum öll sem samfélag að 
sameinast um verkefnið og aðstoða 
unga fólkið við að forgangsraða, “ 
segir Helga. 

Rangárþing eystra tekur við 
umsjón Vestmannaeyjaveitu
Gert hefur verið samkomu-

lag milli Rangárþings eystra 
og HS Veitna um umsjón 

Vestmannaeyjaveitu sem HS Veitur 
reka. Samkomulagið nær til Vest-
mannaeyjaveitu frá uppsprettulind 
í landi Syðstu-Merkur að tengingu 
neðansjávarleiðslu og er dælustöð á 
Landeyjarsandi meðtalin. Samkomu-
lagið er tilkomið m.a. vegna þess að 
Gunnar Marmundsson, starfsmaður 

HS Veitna á Hvolsvelli, lætur nú af 
störfum sökum aldurs en hann hefur 
sinnt eftirliti með Vestmannaeyjaveit-
unni í tugi ára. Samkomulag milli 
Vestmannaeyjakaupstaðar og Aust-
ur-Landeyjahrepps um vatnstöku frá 
Syðstu-Mörk hefur verið í gildi frá 
1967 og þess má geta að 2013 fóru 
um 1.134 þús. m3 af vatni til Vest-
mannaeyja og 194 þús. m3 af vatni 
til Landeyja. 

Undir samkomulagið skrifuðu 
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri 
Rangárþings eystra, og Júlíus Jónsson, 
forstjóri HS Veitna en með þeim á 
myndinni eru f. v. Sigurjón Ingi Ing-
ólfsson, svæðisstjóri HS Veitna í Vest-
mannaeyjum, Gunnlaugur Kárason, 
innkaupastjóri HS veitna, Böðvar 
Bjarnason, verkstjóri áhaldahúsins 
á Hvolsvelli og Ágúst Ingi Ólafsson, 
skrifstofustjóri Rangárþings eystra. 

Varaslökkviliðsstjóri 
Brunavarna Árnessýslu

Brunavarnir Árnessýslu óska eftir að ráða varaslökkviliðsstjóra.

Brunavarnir Árnessýslu eru reknar sem byggðasamlag, hluti af Héraðsnefnd Árnessýslu bs., og eru aðildarsveitarfélög alls átta talsins. Starfssvæðið er Árnessýsla og virkjanasvæði
við Þjórsá og hafa öll slökkvilið í sýslunni verið sameinuð undir merkjum Brunavarna Árnessýslu.

Starfssvið:
 Er staðgengill slökkviliðsstjóra
 Kemur að skipulagi og eftirfylgni á faglegri starfsemi slökkviliðsins
 Úttektir, eldvarnaeftirlit og stjórnun aðgerða
 Stefnumótun og áætlanagerð
 Aðkoma að þjónustusamningum
 Samskipti við hagsmunaaðila
 Skipulagning æfinga slökkviliðsins og utanumhald um þær

Hæfniskröfur:
 Varaslökkviliðsstjóri skal hafa hlotið löggildingu sem slökkviliðsmaður, sbr. 17. gr. 

Laga nr. 75/2000 og starfað að lágmarki í eitt ár í slökkviliði sem löggiltur 
slökkviliðsmaður eða hafa háskólamenntun með sérmenntun í brunamálum

 Reynsla og/eða haldgóð þekking á stjórnun slökkviliðs og/eða útkallsvettvanga
æskileg

 Leiðtogahæfni
 Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
 Góð almenn tölvukunnátta og hæfni til þess að tjá sig í ræðu og riti
 Þjónustulund, jákvæðni og lipurð í mannlegum samskiptum
 Umsækjandi skal standast læknisskoðunarákvæði í viðauka reglugerðar 

1088/2013 , sbr. 15. gr.

Laun og starfskjör eru samkvæmt gildandi kjarasamningi Sambands Íslenskra sveitarfélaga við viðkomandi stéttarfélag.
Umsóknarfrestur er til og með 17. febrúar næstkomandi. Umsækjendur skulu senda inn skriflega umsókn ásamt starfsferilskrá og kynningarbréfi á netfangið 
ba@babubabu.is
Ætlast er til að varaslökkviliðsstjóri hafi búsetu í Árnessýslu.

Brunavarnir Árnessýslu hafa 6 fasta starfsmenn og 115 hlutastarfandi
slökkviliðsmenn. Starfsstöð er í Björgunarmiðstöðinni við Árveg 1 á
Selfossi auk 7 annarra slökkvistöðva sem reknar eru í sýslunni. Íbúar
starfssvæðis BÁ eru ríflega 15.000 en á svæðinu eru ríflega 5.200
sumarhús auk fjölda fyrirtækja.

Helga Kristín í skólanum.



Sérhæfing í varahlutum í þýskar bifreiðar
Bifreid.is er vönduð varahlutaverslun sem sérhæfir sig í varahlutum 
fyrir þýska bíla. Á 16 árum hefur fyrirtækið komið sér upp verð-
mætum gagnagrunni. Fyrirtækið kaupir einvörðungu hágæðavöru 
af þýskum birgjum og kemur þá sérþekkingin að góðum notum þegar 
útvega þarf réttu varahlutina á hagstæðu verði. Bifreid.is útvegar 
viðskiptavinum varahluti á allt að 30 til 50% lægra verði en býðst 
í bílaumboðum. Þróttmikil reynsla fyrirtækisins gerir því kleift að 
hafa tiltæka rétta varahluti á lager en bifreid.is fær sendingar þrisvar 
í viku til að fylla á viðamikinn og fjölbreyttan varahlutalager sinn. 

Ný og skilvirkari 
varahlutaverslun
Bifreid.is opnaði á dögunum nýja 
varahlutaverslun að Hjallahrauni 4 í 
Hafnarfirði, í enda hússins sem hýsir 
Tækniþjónustu bifreiða sem einnig er 
í eigu hinnar samheldnu fjölskyldu. 

Þjónustan er nú enn skilvirkari og sér-
hæfðari. Bifreid.is býður upp á hágæða 
varahluti frá Þýskalandi og er úrvalið 
nú enn fjölbreyttara en áður. Meðal 
annars er boðið upp á mikið úrval 
af varahlutum og ýmsum aukabún-
aði, sem fram að þessu hefur aðeins 

fengist hjá umboðunum. Á lager eru 
mikilvægustu varahlutirnir í þýskar 
bifreiðar og líka er boðið upp á hraða 
sérpöntunarþjónustu. Fyrir eigendur 
BMW, BENZ, VW, AUDI, OPEL, 
SKODA, PORSCHE eða MINI er Bif-
reid.is klárlega rétti staðurinn. 

Ómetanleg reynsla og 
heildstæð ráðgjöf
Bifreid.is leggur metnað sinn í persónu-

lega og faglega þjónustu. Ómetanleg 
reynsla fyrirtækisins gerir að verkum 
að hægt er að bjóða upp á heildstæða 
ráðgjöf hvað varðar varahluti og er 
starfsfólkið sérhæft til að finna réttu 
varahlutina fyrir viðskiptavininn. Um-
hverfi nýju verslunarinnar býður fólk 
velkomið og er bæði hlýlegt og heim-
ilislegt. Það er nokkurs konar „retro“ 
stemning sem svífur yfir vötnum. 
Viðskiptavinir koma inn í gamaldags 

stofu, ljúf tónlist berst frá antíkútvarpi 
og fallegt fiskabúr er á veggnum. Fólk 
getur tyllt sér niður, fengið sér kaffi 
og litið í blöð. Þetta hefur komið við-
skiptavinum skemmtilega á óvart þar 
sem þetta er ekki sú upplifun sem fólk 
á að venjast í þessum geira. Bifreid.is er 
að Hjallahrauni 4 í Hafnarfirði. Opið 
er virka daga frá kl. 08.00 til 18.00. 
Pöntunarsími er 555-0885 og netfangið 
er bifreid@bifreid.is

KYNNING
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Miðapantanir   sími 565 5900    midi.is

Sýnd í Hafnarborg

“Óhætt að mæla með þessari sýningu” Hlín Agnarsdóttir Kastljós

Sigríður Jónsdóttir Fréttablaðið

Enn einu sinni býður Gaflaraleikhúsið upp á
 vandaða barna- og fjölskyldusýningu

Einstök leiksýning fyrir 1-5 ára börn

          Silja Huldudóttir Morgunblaðið

“Unaðslegur leikhúsgaldur!” Jakob Jónsson Kvennablaðið

Sunnudaginn   14. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   14. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 13.00  Uppselt
Sunnudaginn   21. febrúar kl 15.00  Uppselt
Sunnudaginn   28. febrúar  kl 13.00        Aukasýning
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Sólarkaffi Vestfirðinga 
á Suðurlandi
Nokkrir Vestfirðingar, sem búa á 

Suðurlandi, boða til sólarkaffis 
að hætti Vestfirðinga sunnu-

daginn 14. febrúar 2016 í Félagsheimil-
inu Stað á Eyrarbakka kl. 14: 00 – 17:00

Alsiða er í byggðum Vestfjarða að 
drekka Sólarkaffi með pönnukökum 
þegar sólin sést aftur eftir skammdegið. 
Þessi siður hefur ekki verið á Suður-
landi enda sést sól þar alla daga ársins. 
Með þessu vilja aðfluttir Vestfirðingar 
á Suðurlandi gefa sveitungum að vesta 
kost á að hittast í Sólarkaffi og jafnframt 
kynna þennan góða sið fyrir Sunn-
lendingum og öðrum hér um slóðir. 

Á Sólarkaffinu verður Elfar Guðni 
Þórðarson listmálari á Stokkseyri með 
málverkasýningu á Stað sem nefn-
ist -Frá Djúpi til Dýrafjarðar- Elfar 
Guðni hefur fimm sinnum á þessari 
öld dvalið á Sólbakka í Önundarfirði í 
samtals þrjá mánuði og málað mikið í 
vestfirskri náttúru. Hann segist hvergi 
utan heimaslóðar sinnar hafa orðið fyrir 
jafn sterkum áhrifum til listsköpunar 
eins og vestra og má sjá þetta á sýn-
ingunni. 

Þá mun Önfirðingurinn á Eyrar-
bakka, Víðir Björnsson, sýna nokkrar 
af ljósmyndum sínum sem hann hefur 
tekið á síðustu misserum í Flóanum og 
víðar á Suðurlandi. 

Tíu heppnir gestir muni fá bókaglaðn-
ing frá Vestfirska forlaginu á Þingeyri 
sem hefur í rúm tuttugu ár verið gríðar-
lega kröftugt menningarafl Vestfirðinga. 

Vitað er um menn sem koma langt 
að til sólarkaffisins; svo sem tónlistar-
mennirnir Jón Kr. Ólafsson frá Bíldudal 
og Siggi Björns frá Berlín. 

Allir hjartanlega velkomnir meðan 
húsrúm leyfir. 

frá Sólarkaffi Vestfirðinga á eyrarbakka 2015. 



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
HLÍÐASMÁRA 1

LAGERHREINSUN
 70% AFSLÁTTUR

ALLT AÐ

VERSLUNIN FLYTUR – ALLT Á AÐ SELJAST

ÖLL SÝNINGAREINTÖK Á FRÁBÆRUM VERÐUM

RÝMUM FYRIR NÝJUM VÖRUM 

Á NÝJUM STAÐ.  

 70%
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Sigurður í Tryggvaskála valinn í kokkalandsliðið
Sigurður Ágústsson matreiðslumaður í Tryggvaskála var á dögunum valinn 
í kokkalandslið Íslands. Suðri lagði nokkrar spurningar fyrir kappann. 

- Hvernig er valið í liðið? 
Í mínu tilfelli þá var það þannig að 

ég sá að landsliðið var að óska eftir 
liðsauka á heimasíðu Veitingageirans. 
Það gerist, þar eins og annarsstaðar, 
að reglulega detta einhverjir út vegna 
þess að þeir geta ekki skuldbundið sig 
til að vera í landsliðinu, ýmist vegna 
vinnu eða annarra ástæðna. Þá opn-
ast tækifæri fyrir endurnýjun í liðinu 
og ég ákvað einfaldlega að senda inn 
umsókn þegar ég sá þessa auglýsingu. 
Stuttu síðar var ég svo kallaður á fund 
og boðið að taka þátt í þessu verkefni 
og ég þáði það. 
- Taka við keppnir innanlands og 
utan? 

Það að vera í kokkalandsliðinu þýðir 
að maður skuldbindur sig til þess að 
mæta á allar æfingar og að vera undir-
búinn með ákveðið efni. Einnig taka 
meðlimir kokkalandsliðsins virkan 
þátt í ýmiskonar viðburðum s.s. há-
tíðarkvöldverði Klúbbs Matreiðslu-
meistara, kvöldverði í kringum keppn-
ina Kokkur ársins og annað þvíumlíkt. 
Eins og er, erum við svo bara á fullu 
að undirbúa okkur undir Ólympíuleik-

ana í matreiðslu sem haldnir verða 
í október, í Erfurt í Þýskalandi. Á 
síðasta ári keppti kokkalandsliðið á 
heimsmeistaramóti og gekk mjög vel. 
En það er sem sagt alltaf verið að vinna 
að undirbúningi fyrir eitthvað ákveðið 
og æfa fyrir næstu keppni. 
- Hvað kom til að þú náðir þessum 
merka áfanga? 

Ég veit svo sem ekki beint hvað það 
var sem varð til þess að ég var valinn í 
landsliðið. Hinsvegar er ég metnaðar-
fullur í starfi og hef haft tækifæri til að 
vinna með mörgum landsliðsmönnum 
á mínum ferli. Einnig náði ég góðum 
árangri í skólanum og finnst líklegt 
að þessir þættir hafi spilað inn í að 
svona fór. 
- Hverjar eru þínar sérgreinar, sérréttir 
í matreiðslunni? Þínar sterku hliðar, 
hvað leggur þú mesta áherslu

Mér finnst rosalega erfitt að ákveða 
eitthvað eitt sérsvið í matreiðslunni. Ég 
á rosalega auðvelt með að tileinka mér 
nýja hluti í starfi og oftast þarf ég bara 
að sjá eitthvað gert einu sinni til þess 
að geta leikið það eftir. Það er líka það 
skemmtilegasta við þetta starf þ. e. að 

maður er alltaf að færa sig aðeins út 
fyrir þægindarammann og vinna með 
aðferðir og hráefni sem maður hefur 
ekki unnið með áður. Eins og er, hef ég 
mikinn áhuga á að vinna með eftirrétti, 
enda er ég að vinna að útfærslu tveggja 
eftirrétta fyrir landsliðið þessa dagana, 
og hef rosalega gaman af því. 
- Er íslensk og norræna matargerð í 
mikilli sókn? 

Í augnablikinu er norræn, ný nor-
ræn og íslensk matargerð mjög vinsæl 
víða um heim. Fólk hefur áhuga á að 
smakka hráefni úr hreinni íslenskri 
náttúru og sama má segja um t.d. ný 
norræna matargerð sem tengir saman 
grónar hefðir í matargerð og samtíma 
aðferðir. Þetta er matargerð í hæsta 
gæðaflokki, ef vel er að henni staðið, og 
ætti enginn að vera svikinn af henni. 
- Eru erlendir ferðamenn að sækjast 
eftir fínni og dýrari matargerð? 

Ég myndi kannski ekki segja að stór 
hluti ferðamanna sé hingað kominn til 
þess eins að sækjast eftir fínni eða dýrri 
matargerð. Hinsvegar eru ferðamenn, 
sem sækja okkur heim, að sækjast eftir 
ákveðinni upplifun. Þeir eru hingað 
komnir til að skoða náttúruna, anda 
að sér fersku fjallalofti og smakka mat 
sem alinn er við þessar aðstæður. Fjár-

hagsstaða fólks stjórnar sannarlega því 
hvernig það sækir þessa upplifun og 
það eru vissulega ferðamenn hér sem 
eru tilbúnir að greiða háar fjáhæðir 
fyrir matargerð. Ég myndi samt ekki 
segja að það væri stærsti hluti þess 
hóps sem hingað kemur, sem er að 
sækja í dýra matargerð og þjónustu, 
en það er að sjálfsögðu alltaf einhverjir 
sem eru einungis komnir til að sækja 
sér upplifun í dýrari kantinum. 
- Hvað er framundan hjá þér? 

Það er svo ótal margt framundan. 
Helst ber að nefna æfingar fyrir 
Ólympíuleikana í október en samhliða 
því erum við konan að ljúka meistara-
námi í mat- og framreiðslu, en hún er 
einmitt framreiðslumaður. Að auki, 
erum við að leggja lokahönd á að gera 
upp hús, sem við festum kaup á nýlega, 
og verðum vonandi flutt þar inn í mars. 
Þannig að það er nóg að gera hjá okkur, 
enda virðumst við bæði þrífast best á 
því að hafa nóg fyrir stafni. Framtak-Blossi 

er orðinn umboðsaðili 
fyrir Volvo penta rafstöðvar 
og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík - www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

Félagsvist Ungmenna-
félags Skeiðamanna 
Ungmennafélag Skeiðamanna 

stendur fyrir röð spilakvölda 
í félagsvist og er síðasta 

kvöldið næsta föstudag kl 19.30 í 
Brautarholti, Skeiðum. Félagsvistin er 
fjölsótt og þarna má með sanni segja 
að kynslóðirnar skemmti sér saman 
en mikil breidd er í aldri keppenda 
sem skemmta sér konunglega yfir 
spilunum. 

Myndir frá spilakvöldunum af face-
book síðu Ungmennafélagsins: 

Hér eru eru yngsti og elsti kepp-
andinn saman, en aldursmunurinn 
á þeim er á áttunda áratug. Það eru 
þeir eyþór Ingi Ingvarsson, fjalli og 
Hafliði Kristbjörnsson, birnustöðum.



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR



Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 119.920,- 
verð áður kr. 149.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 111.920,- 
verð áður kr. 139.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 103.920.- 
verð áður kr. 129.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
verð áður kr. 119.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 95.920,- 
verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 87.920,- 
verð áður kr. 109.900

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 87680
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 135.200,-
verð áður kr. 169.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 119.200,-
verð áður kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

20%

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 481 3333

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.

Það er allt að gerast í pólitíkinni 
þessa dagana. Fjórflokkurinn 
hrapar í fylgi og Píratar mælast 

nú með yfir 40% fylgi og hafa verið stöð-
ugt yfir 35% í marga mánuði sem sem á 
sér enga hliðstæðu í sögunni. 

Ef ég vissi skýringuna á þessu væri 
ég örugglega í vinnu hjá einhverjum 
flokkanna við að finna leiðir til að ná 
til kjósenda. Ég er ekki að segja að hrun 
fjórflokkana sé eitthvert vandamál en ég 
hef áhyggjur af minnkandi kosningar-
þátttöku og viðhorfi ungs fólks til stjórn-
málanna og lýðræðissins. Þessa dagana 
er ég að vinna rannsókn og þar m. a. 
kemur fram þeirra viðhorf til stjórnmál-
anna og niðurstaðan er skýr: ,,...stjórn-
mál eru leiðinleg“ og stjórnmálamenn 
eru ,,...feitir sköllóttir kallar í jakkafötum 
sem eru geðveikt reiðir og enginn veit 
afhverju“. Þegar þau eru síðan spurð út 
í umræðunar heima fyrir um stjórnmál 
þá segist ekkert þeirra eiga samtöl um 
þau við fjölskyldu sína nema einn,  og  
pabbi hans verður alltaf geðveikt reiður, 
og því forðast hann spjallið. 

Því velt ég fyrir mér hvort það geti 
verið að minnkandi kosningaþátttaka 
ungs fólks hafi eitthvað með okkur 
uppalendur að gera? Höldum við að 
börn og ungmenni hafi ekkert vit á 
stjórnmálum, eða hafi engann áhuga 
á þeim? Ætlum við að láta fjölmiðlana 
um samtalið, sem hafa það eitt að mark-
miði að ná sem flestum smellum og það 
smellir enginn á frétt undir fyrirsögn-
inni: ,,Allir sammála á Alþingi og allt 
gengur vel“. 

Að þjálfa gagnrýna hugsun er ekkert 
mál. Þú leggur símann frá þér, sest niður 
með þínu barni og ræðir málin. 

Í þessu nýja umhverfi þakka ég 
daglega fyrir Pírata og þeirra mann-
úðlegu stefnumál á mannamáli því við 
nákvæmlega svona aðstæður, þar sem 
fólk hættir að mæta á kjörstaði, komast 
menn eins og Hitler og Donald Trump 
til valda. Þegar þú mætir ekki á kjörstað 
taka aðrir ákvarðanirnar fyrir þig. 

Ræðum málin og sjáum til þess að 
við höldum áfram að vera best í heimi 
í kosningarþáttöku. Það skiptir miklu 
máli.


