
Bæjar- og menningarhátíð haldin 21.–24. apríl 2016 í Sveitarfélaginu Árborg

Opnunarhátíð haldin á hótel 
SelfOSS fim. 21. apríl kl. 16:00
n Menningarviðurkenning Árborgar
n Karlakór Selfoss syngur
n Björgvin Þór Valdimarsson ásamt fleirum með tónlistaratriði
n Opnun ljós- og myndlistarsýningar

Fjöldi annarra sýninga, tónleika og viðburða fyrir  
alla fjölskylduna. „Gaman saman“ stimpilleikurinn á  
sýnum stað. Nánari upplýsingar á www.arborg.is 

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ14. apríl 2016 
7. tölublað 2. árgangur

Elfar Guðni og 
Valgerður Þóra 
opna sýningu í 

Svartakletti 
bls. 14.

Stöðugri gjaldmiðill 
myndi styrkja reksturinn
Guðrún Hafsteinsdóttir, formaður 

Samtaka iðnaðarins og markaðs-
stjóri Kjörís, segir í viðtali við 

Suðra að gjaldmiðill í höftum sé hrikaleg 
staða fyrir útflutningsfyrirtækin og þau 
fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum mörk-
uðum. „Það er erfitt að starfa í alþjóðlegu 

umhverfi með gjaldmiðil sem enginn tekur 
við eða vill versla með. Það setur fyrirtækj-
unum okkar skorður, þau eiga erfitt með 
að vaxa og dafna og þetta skekkir verulega 
samkeppnisstöðu þeirra. Síðar í viðtalinu 
segir hún það alveg vera ljóst að stöðugri 
gjaldmiðill myndi styrkja rekstur margra 

fyrirtækja og þá einkum þeirra er starfa á 
alþjóðlegum mörkuðum. „Skoðanir félags-
manna Samtakanna eru skiptar í þessum 
efnum og ítreka ég að við verðum að geta 
átt uppbyggilegar umræður um framtíðar-
gjaldmiðil þjóðarinnar án þess að fara í 
skotgrafarhernað í þeim efnum.“ Sjá bls. 10. 
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Undirritun umhverfis-
stefnu Fjölheima
Þann 22. mars undirrit-

uðu framkvæmdastjórar 
Fræðslunetsins og Háskóla-

félagsins umhverfisstefnu fyrir hönd 
Fjölheima. Með því að skjalfesta vilja-
yfirlýsingu um að fylgja markmiðum 
umhverfisstefnunnar sýna Fjöl-
heimar samfélagslega ábyrgð og for-
dæmi þegar kemur að verndun auð-
linda. Umhverfisstefnan er unnin af 
ráðgjafaþjónustunni Gæðaflokkun, 
sem er í eigu Áróru Ásgeirsdóttur. 

Það var fyrir rúmu ári sem Áróra 
hóf vinnu við að breyta skipulagi úr-
gangsmála í Fjölheimum. Hún setti 
upp flokkunarstöðvar, hélt kynn-

ingarfund og setti upp leiðbeiningar 
svo að gæðaflokkun gæti átt sér stað. 
Frá því í maí 2015 hefur starfsfólk 
Fjölheima unnið samkvæmt við-
miðum stefnunnar og flokkað allt 
sorp sem fellur til og skoðað tölulegar 
upplýsingar frá aðilum í sorphirðu til 
aðhalds og samanburðar. 

Umhverfisstefna Fjölheima verður 
endurnýjuð að ári eftir að regluleg 
upprifjun og fræðsla hefur farið 
fram af Gæðaflokkun ráðgjafa-
þjónustu. Þannig mun samfélagið í 
Fjölheimum haldið áfram að þroska 
stöðugt með sér aukna vitund fyrir 
umhverfi sínu. 

Framhaldsskólamótið í 
hestaíþróttum í 25 ár
Framhaldsskólamótið 2016 fór 

fram í Samskipahöllinni, Spretti, 
laugardaginn 19. mars síðastliðin. 

Mótið varð 25 ára í ár. Í því tilefni heiðr-
aði núverandi nefnd alla þá formenn sem 
náðist í með stuttum fyrirvara. Farið var 
með stutt ágrip um sögu mótsins sem 
var stofnað árið 1991 af þeim Eysteini 
Leifssyni og Rúnari Þór Guðbrandssyni.

Mótið hefur verið stökkpallur ungu 
kynslóðarinnar inn í mótahald sem og 
verið frumkvöðull hinna ýsmu þátta í 
mótahaldi. 

Fjölbrautarskóli Suðurlands vann 
liðakeppnina, en skólinn hefur unnið 
þann titill oftar en nokkur skóli í sögu 
mótsins. Í þetta sinn komst Menntaskóli 
Borgafjarðar ansi nálægt því að sigra, 2 
stigum á eftir FSu. 

Nefndin þakkar öllum knöpum og 
aðstandendum þeirra fyrir þáttökuna 
á mótinu, drengilega keppni og flottar 
sýningar. 

Myndir af mótinu, fleiri niðurstöður 
og umræður má finna á facebook síðu 
mótsins, Framhaldsskólamótið í hesta-
íþróttum. Hér fyrir neðan má lesa úrslit 
allra greina á mótinu 

Fjórgangur A úrslit
1. Heiða Rún Sigurjónsdóttir og Krás 

frá Árbæjarhjáleigu 6.60
2. Birta Ingadóttir og Október frá 

Oddhóli 6.50 
3. Guðný Margrét Siguroddsdóttir og 

Reykur frá Brennistöðum 6.40
4. Snorri Egholm Þórsson og Sæmd 

frá Vestra- Fíflholti 6.27
5. Þorgeir Ólafsson og Öngull frá 

Leirulæk 6.23
6. Valdís Björk Guðmundsdóttir og 

Kjarva frá Borganesi 6.20

7. Særós Ásta Birgisdóttir og Léttir 
frá Lindarbæ 6.07

8. Elmar Ingi Guðlaugsson og 
Þrándur frá Sauðárkróki 4.70

Fimmgangur A úrslit
1. Konráð Axel Gylfason og Fengur 

frá Reykjarhóli 6.45
2. Katrín Eva Grétarsdóttir og Gyllir 

frá Skúfslæk 6.02
3. Þorsteinn Björn Einarsson og 

Erpur frá Efri- Gróf 5.98
4. Þorgeir Ólafsson og Halur frá 

Breiðholti Gbr. 5.57
5. Guðný Margrét Siguroddsdóttir og 

Urð frá Bergi 5.43
6. Anton Hugi Kjartansson og Frigg 

frá Eyjarhólum 5.26
7. Gyða Helgadóttir og Valur frá 

Haukatungu Syðri 5.21

Tölt T4 A úrslit 
1. Þorgeir Ólafsson og Stirnir frá 

Ferjubakka 3 6.38
2. Særós Ásta Birgisdóttir og Gustur 

frá Neðri- Svertingsstöðum 6.29
3. Birta Ingadóttir og Pendúll frá 

Sperðli 5.80
4. Guðný Margrét Siguroddsdóttir og 

Háfeti frá Hrísdal 5.79

5. Katrín Eva Grétarsdóttir og Kopar 
frá Reykjakoti 5.55

6. Borghildur Gunnarsdóttir og Gára 
frá Snjallsteinsstöðum 4.67

Tölt T3 A úrslit
1. Benjamín S. Ingólfsson og Stígur 

frá Halldórsstöðum 6.83
2. Atli Freyr Maríönnuson og Óðinn 

frá Ingólfshvoli 6.61
3. Heiða Rún Sigurjónsdóttir og Geisli 

frá Möðrufelli 6.56
4. Finnur Jóhannesson og Körtur frá 

Torfastöðum 6.28
5. Særós Ásta Birgisdóttir og Léttir frá 

Lindarbæ 6.22
6. Anton Hugi Kjartansson og Tinni 

frá Laugarbóli 6.11
7. Konráð Valur Sveinsson og 

Snægrímur frá Grímarsstöðum 6.00

Skeið í gegnum höllina: 
1. Finnur Jóhannesson 6.03
2. Þorgils Kári 6.39
3. Þorgeir Ólafsson 6.47

Brokk í gegnum höllina: 
1. Þorgeir Ólafsson 8.45
2. Anton Hugi Kjartansson 9.74
3. Gyða Helgadóttir 13.29

Sunn-
lenskur 
forsætis-
ráðherra
Pólitískar hamfarir síðustu 

daga eiga sér vart samjöfnuð 
á Vesturlöndunum. Þeim 

lauk, í bili að minnsta kosti, með 
því að 1. þingmaður Suðurkjör-
dæmis, Hrunamaðurinn Sigurður 
Ingi Jóhannsson, tók við forsætis-
ráðuneytinu. Sigurður Ingi er rót-
gróinn Sunnlendingur frá Dalbæ í 
Hrunamannahreppi, en hann býr 
nú í Syðra-Langholti í sömu sveit. 

Suðri óskar ráðherranum til ham-
ingju með embættið og kjörnum 
fulltrúum öllum farsældar í erfiðu 
starfi næstu mánaða. 

Unnur Brá vill þingrof 
og kosningar strax
Unnur Brá Konráðsdóttir, 

þingmaður Sjálfstæðis-
flokks, greiddi atkvæði með 

tillögunum stjórnarandstöðunnar um 
þingrof. Hún vill að gengið verði til 
kosninga strax. Unnur Brá segir að 
Sjálfstæðisflokkurinn hafi hag af því að 
ganga til kosninga, þannig að hægt sé 
að leggja verk þingmanna í dóm kjós-
enda. „Þingið á að skoða sinn hug hvort 
það sé ekki rétt að kjósa. Þess vegna 
styð ég að það sé farið í kosningar og 

segi já,“ sagði Unnur Brá á Alþingi. 
Kosið var um tvær tillögur stjórnar-

andstöðunnar, annars vegar um van-
traust á ríkisstjórnina og hins vegar 
um þingrof og kosningar. Tillögu 
um vantraust var hafnað með 38 at-
kvæðum gegn 25. Allir stjórnarþing-
menn greiddu atkvæði gegn tillögunni. 
Tillögu um þingrof og kosningar var 
einnig hafnað. Unnur Brá Konráðs-
dóttir samþykkti tillöguna um það, ein 
stjórnarliða. 

Margrét Gauja íhugar 
varaformannsframboð
Mikið er rætt um forystu-

mál Samfylkingarinnar og 
velur flokkurinn formann 

í allsherjaratkvæðagreiðslu í maí sem 
verður kynnt á landsfundi í byrjun júní. 
Einnig verður kosið um embætti vara-
formanns flokksins. 

Hópur fólks hefur tekið sig saman og 
þrýstir nú á Margréti Gauju Magnús-
dóttur, bæjarfulltrúa nú búsetta á 
Hornafirði, þar sem hún starfar hjá 
Fræðsluneti Suðurlands, að gefa kost 
á sér í embætti varaformanns flokks-
ins. Margrét er einnig pistlahöfundur 
hjá Suðra. 

Hún segist ekki hafa tekið ákvörðun 
um framboð ennþá en muni funda með 
sínu fólki á næstu dögum. 

Sema Erla Harder, formaður fram-

kvæmdastjórnar flokksins hefur nú 
þegar gefið kost á sér til embættisins 
og þá hefur nafn Örnu Ír Gunnars-
dóttur, bæjarfulltrúa í Árborg, einnig 
verið nefnt til sögunnar.

Eyjólfur Sturlaugsson, Áróra Bryndís Ásgeirsdóttir og Sigurður Sigursveins-
son við undirritun umhverfisstefnu fyrir Fjölheima. 



VIÐ OPNUM Á NÝJUM STAÐ
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

FJÖLDIOPNUNAR-TILBOÐA

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

Á SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA
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Atburðir liðinna daga á sviði 
stjórnmálanna minna helst á 
manngerðar hamfarir. Kostu-

legar sviptingar sem fjarri því er að sjái 
fyrir endann á dag eftir dag. Ólga og 
reiði eftirhrunsáranna braust fram af 
þunga þegar stórum almenningi þótti 
sér gróflega siðferðilega misboðið í aflandseyjamálinu.

En hver er kjarninn á bak við þennan mikla hvelli íslenskra stjórnmála, í 
hverju felst hið raunverulega rof á milli efnaðrar yfirstéttar og almennings 
sem hrærist í afkomuótta og basli stóran hluta ævinnar?

Fyrst og fremst í pólitískri peningastefnu stjórnvalda. Efnafólk siglir auðæfum 
sínum í skjól stöðugra gjaldmiðla stórra myntsvæða á meðan almenningur er 
bundinn á klafa krónuhagkerfis. Bundinn á klafa hárra vaxta, óstöðugleika í 
gengismálum, fjármagnshafta og verðtryggingar, sem nota bene átti að afnema 
strax eftir kosningar, fyrir þremur árum síðan.

Það er lang stærsta úrlausnarefni íslenskra stjórnmála hvert stefna skuli í 
gjaldeyris- og peningamálum. Stjórnarandstaðan hefur lofað að uppfylla 
svikin fyrirheit um þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna við Evrópu-
sambandið, en um það og aðkomu almennings að mikilvægum ákvörðunum 
munu næstu kosningar snúast.

Aðild að sambandinu og upptaka evru er raunhæfasta leið landsins til nýrrar 
stefnu í gjaldeyrismálum. Aðild að ESB sem leiðir til tengingar krónu við evru 
með þeim ávinningi að hér yrði viðvarandi gengisstöðugleiki og lágir vextir, 
án fjötra hafta og verðbóta.

En íslenskir neytendur borga 300% hærri húsnæðisvexti en samborgarar 
okkar á hinum Norðurlöndunum.

„Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi forsætisráðherra og formaður Sjálfstæð-
isflokksins, er kjarnyrtur um krónubaslið í grein á Hringbraut. Þar segir 
ráðherrann fyrrverandi;

En hitt sitja talsmenn ríkisstjórnarinnar uppi með að opni þeir munninn 
um stefnu stjórnarinnar í gjaldeyris- og peningamálum verða þeir að gjalti 
í augum kjósenda.“

Þegar rykið sest og um hægist eftir æðisgengin átök liðinna daga blasir það 
við eftir sem áður að þetta er stóra, óleysta vekefni stjórnamálanna. Vonandi 
berum við gæfu til að koma því í réttan farveg eftir næstu kosningar.

Björgvin G. Sigurðsson.

Mikli hvellur
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Suðri inn á hvert heimili!

Skóladagur Árborgar
– mikilvægt samstarfsverkefni fyrir skólasamfélagið

Skóladagur Árborgar verður 
haldinn á Stokkseyri miðviku-
daginn 27. apríl næstkomandi 

fyrir alla starfsmenn leik- og grunn-
skóla. Boðið verður upp á fjölbreytta 
fyrirlestra og menntabúðir allan 
daginn og hefur undirbúningshópur 
unnið hörðum höndum að undan-
förnu. Allir skólar sveitarfélagsins 
verða lokaðir þennan dag. Slíkar 
lokanir koma sér stundum illa fyrir 
foreldra en rétt er að undirstrika að 
símenntunar- og samstarfsdagar starfs-
fólks skólanna eru afar mikilvægir fyrir 
skólastarfið. Með faglegu samstarfi í 
anda lærdómssamfélagsins er verið 
að styrkja þær aðstæður sem nem-
endur og kennarar búa við í hverjum 
skóla með áherslu á árangur á öllum 
sviðum. Eitt af markmiðum okkar hér 
í Árborg er að skólarnir verði í fremstu 
röð og með því að styrkja samstarfið 

stuðlum við frekar að samfelldri heild 
í skólagöngu barnanna. Einnig viljum 
tryggja þeim góða líðan, menntun og 
gott skólaumhverfi. Liður í þessu er 
að gefa kennurum og öllu starfsfólki 
tækifæri til að miðla upplýsingum sín 
á milli og veitir skóladagur Árborgar 
kærkomið tækifæri til þess. 

Þorsteinn Hjartarson, 
fræðslustjóri

Sigurdór Sigurdórsson skaffar 
Suðra efnivið í vísnadálk vik-
unnar, og kennir þar margra 

grasa. 
Baldur á Ófeigsstöðum fór einu 

sinni til Hamborgar í Þýskalandi og 
kom þar við í frægri skemmtigötu. 
Hann nam staðar við sýningarglugga 
en fyrir innan hann var kona með 
farðað andlit. Baldur hélt að þetta 
væri gína en svo allt í einu hreyfði 
konan eina tána. Þá brá Baldri svo 
að hann stökk á braut. Þegar Egill 
Jónasson frétti þetta orti hann um 
vin sinn:

Baldur vék burt með hægð
blómarós er lyfti tá.
,,Svona er feðranna frægð
fallin í gleymsku og dá’’.

Steingrímur í Nesi spurði Egil Jón-
asson eitt sinn á vísnakvöldi hvaða 
eiginleika góður stjórnmálamaður 
þyrfti að hafa? Egill svaraði:

Upp skal telja þetta þrennt
það eru aðalstigin.
Hann þarf að hafa meðalmennt,
mælskur vel og lyginn.

Birgir Hartmannsson frá Þrasta-
stöðum í Fljótum orti um stúlku sem 
sneri heim til föðurhúsa í þriðja sinn 
eftir sambúðartilraun:

Þú hefur glösum lífsins lyft
ljúfar ástir þegið.
Aldrei verið alveg gift
en oft hefur nærri legið.

Smávaxinn vinnufélagi Birgis Hart-
mannssonar hældi sér af því að eiga 
10 börn. ,,Á hann virkilega 10 börn 
svona lítill’’? spurði nærstödd kona. 
Birgir svraði konunni:

Mér finnst ég verða að fræða yður
frú um náttúrunnar lög.
Með litlum hamri laginn smiður
lemur bara fleiri slög.

Eitt sinn .þegar Baldur á Ófeigs-
stöðum var í ræðustól orti Egill 
Jónasson:

Ljómi skein af Baldurs brá
búkurinn var í góðu standi.
En hægt var bæði að heyra og sjá
að höfuðið var fjarverandi.

VÍSNAÞÁTTUR

Inntöku 
barna í 
leikskóla 
flýtt
Inntöku barna í leikskóla í 

Vestmannaeyjum verður flýtt 
samkvæmt samþykkt bæjar-

stjórnar frá 31. mars sl. Búið er að 
gera samning við leikskólann Sóla 
um að taka börn fyrr inn á leikskól-
ann og leikskólastjóri Kirkjugerðis 
hefur unnið ötullega að því að 
skapa möguleika hjá sér til að taka 
inn á leikskólann sem fyrst fleiri 
börn. Með þessu vonast bæjarstjórn 
til að leysa fyrr úr brýnum vanda 
foreldra. Áfram verður unnið að 
því að fjölga leikskólaplássum og 
að inntökutímabil á leikskóla verði 
oftar yfir árið. 

Breytingar 
framundan
Mikið uppnám í íslenskum 

stjórnmálum og traust er í 
lágmarki. Almenningur er 

að kalla eftir nýrri stjórnmálamenn-
ingu. Fólk vill auðmýkt og heiðarleika, 
siðferðislega endurreisn stjórnmála og 
samfélags. Að unnið sé fyrir almanna-
hagsmunum ekki sérhagsmunum. Að 
verkefnið skipti máli, en ekki egóið, 
flokkurinn eða klíkan. Nú þarf að gera 
breytingar á vinnulagi og talsmáta, tala 
öðruvísi og vinna öðruvísi. Nú þarf að 
siðvæða íslensk stjórnmál. 

Táknrænn sáttmáli
Ég bind vonir um að ný stjórnarskrá 
geti markað upphafið. Hún er táknrænn 
samfélagssáttmáli, ritaður af fólkinu og 
setur ramma um stjórnmálin. Um leið 
opnar hún fyrir þjóðaratkvæðagreiðslur 
og virkara lýðræði, enda er það úrelt 
fyrirkomulag að þjóðin komi aðeins 
að ákvarðanatöku á fjögurra ára fresti. 
Þess á milli geti stjórnmálamenn hagað 
sér að vild. Þar hefur fulltrúalýðræðið 
ekki staðist tímans tönn. Þess vegna er 
mikilvægt að ljúka stjórnarskrárferlið. 

Kökunni er ójafnt skipt
En það eru fleiri verkefni sem bíða. Það 
er rangt að lækka skatta á ríkt fólk eins 
og núverandi stjórn hefur gert. Rík-
asta fólkið hefur efni á að greiða hærri 
skatta. Ríkasta prósentið á fjórðung allra 
eigna á Íslandi og þénaði helming allra 
fjármagnstekna árið 2014. Þá hefur út-
gerðin aldrei staðið betur. 30 stærstu 
útgerðarfyrirtækin hafa bætt sinn hag 
um 230 milljarða frá hruni. Samt lækkar 
ríkisstjórnin veiðigjöldin. Peningarnir 
eiga frekar að fara í heilbrigðismál og 
menntamál frekar en að lækka skatta 
á ríkt fólk eða sterk fyrirtæki. Ríkasta 
prósentið á að greiða hærri skatta og 
það á að lækka skatta á venjulega fólkið. 

Ungt fólk og íbúðir
Ungt fólk á hafa raunhæfa möguleika 
á að kaupa eða leigja íbúð. Leigumark-
aður er loksins í uppbyggingu en betur 
má ef duga skal. Það þarf líka að hjálpa 
fólki til að kaupa íbúð. Fyrsta skrefið 
er erfiðast. Ég vil að það verði skoðað 
hvort fyrstu kaupendum verði hjálpað 
með 3-5 milljóna vaxtalausa aðstoð. 
Ríkið eignast hlutdeild í íbúðinni sem 
afhendist aftur til baka þegar íbúðin er 
seld. Þá er möguleiki á að leyfa fólki í 
ríkari mæli að greiða frekar inná hús-
næðislán sín en í lifeyrissjóð í tiltekin 
tíma. Þannig er fólki hjálpað að taka 
fyrsta skrefið inná íbúðamarkaðinn. 

Hagnað útgerðar í grunn-
þjónustu
Gríðarlegur auður safnast upp í út-
gerðinni. 30 stærstu útgerðafyrirtækin 
hafa hagnast um 230 milljarða frá hruni. 
Samt lækka veiðigjöldin til þjóðarinnar. 
Víða um land vantar grunnþjónustu, 
heilbrigðismál í ólestri og samgöngur 
skortir. Byggðirnar útum land eiga 
að njóta auðlindarinnar í ríkari mæli. 
Fjármagna þarf alvöru byggðastefnu 
og koma peningunum útá land þar sem 
grunnþjónustu skortir. Sterkustu út-
gerðarfyrirtækin geta greitt hærri veiði-
gjöld. Þeir peningar eiga að fara aftur 
út til byggðanna í alvöru byggðastefnu. 

Heilbrigðisþjónusta  
– óháð efnahag
Við eigum að setja miklu meiri fjár-
muni í heilbrigðisþjónustuna. Álagið 
og vinnuaðstaðan er óviðunandi. Mikið 
veikt fólk dvelur á göngum spítalans. 
Bílskúrar teknir undir sjúkrarúm. 
Starfsfólkið vinnur kraftaverk á hverjum 
degi en umhverfið er óboðlegt. Verk-
efnið framundan er þríþætt: Ljúka þarf 
við byggingu nýs spítala og bæta þannig 
aðstöðuna, minnka álagið og efla þjón-
ustuna. Auka þarf styrk heilsugæslunnar 
sem getur þá verið fyrsti viðkomustaður 
almennings. Í þriðja lagi þarf að tryggja 
að fólk geti notið heilbrigðisþjónustu 
óháð efnahag. Að allir getið fengið þá 
aðstoð sem þeir þurfa en ekki bara þeir 
efnameiri. Það er því miður ekki raunin 
í dag. Þess vegna á opinber heilbrigðis-
þjónusta að vera ókeypis. 

Ný stjórnmál
Ég met það svo að gamla stjórnmála-
menningin sé að kveðja okkur um 
þessar mundir. Almenningur hefur 
fengið nóg af þeim vinnubrögðum 
sem hafa birst okkur að undanförnu. 
Fólki ofbýður tvöfeldnin, lítilsvirðing 
gagnvart siðareglum, blind flokksholl-
usta, valdafýsnin og skortur á iðrun 
og yfirbót. Traust er í lágmarki vegna 
háttalags einstakra manna og með-
virkni félaganna. Nú vill fólk sjá nýja 
gerð af stjórnmálamönnum. Fólk sem 
er auðmjúkt gagnvart ábyrgð sinni og 
starfar fyrir opnum tjöldum. Stjórn-
mál eru ekki kappleikur þar sem allt 
snýst um að klekkja á andstæðingnum. 
Fólk er búið að fá nóg af slíku. Stjórn-
mál í sinni bestu mynd eru samtal og 
samvinnuverkefni þar sem rökræðan 
leiðir fram bestu niðurstöðuna. Í stjórn-
málum á meirihluti að bera virðingu 
fyrir minnihluta. Ný stjórnmál eiga að 
leyfa þér að fagna góðum hugmyndum 
þótt þær komi frá öðrum. Það sýnir 
styrk en ekki veikleika. Fólk vill hug-
rakka stjórnmálamenn sem láta ekki 
blindast af flokkshollustu og foringja-
dýrkun. 

Samfylkingin
Ég vona að flokkur jafnaðarmanna 
eigi eftir að vera talsmaður þessara 
breytinga. Kyndilberi nýrra stjórn-
mála. Verða hluti af siðvæðingunni og 
umbótaafl breytinga. Vera heiðarlegur 
gagnvart fólki og auðmjúkur gagnvart 
hlutverki sínu. Í fararbroddi samvinnu-
stjórnmála. Það krefst hugrekkis, og 
endurmats á starfsemi og vinnulagi. 
En takist verkefnið, geta jafnaðarmenn 
gegnt veigamiklu hlutverki í nýjum 
stjórnmálum á Íslandi.

Höfundur er
Magnús Orri Schram
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Þættir úr sögu Suðurlands. 

Skólinn við ströndina
Elsti samfelldi barnaskóli landsins á Eyrarbakka – af barnaskolinn.is: 

Barnaskólinn á Eyrarbakka og 
Stokkseyri er elsti samfellt starf-
andi grunnskóli á Íslandi. Hann 

hefur starfað óslitið frá 25. október, 
árið 1852 og er því 158 ára um þessar 
mundir. Um tildrög þess að ráðist var 
í þessa framsýnu aðgerð hér á sínum 
tíma hefur Árni Daníel Júlíusson sagn-
fræðingur skrifað í bók sinni“Skólinn 
við ströndina” (2003) sem kom út í 
tilefni af 150 ára afmæli skólans árið 
2002. Hér á eftir koma glefsur úr þeim 
skrifum: 

Upphaf barnaskóla á Íslandi má 
tengja beint við vaxandi áhrif borgara-
stéttar, þeirrar stéttar sem á 19. öldinni 
efldist ört um alla Evrópu og hafði 
vaxandi menningaráhrif. Segja má að 
með því að leyfa búsetu kaupmanna 
í hjáleigu- og þurrabúðarhverfum 
hafi forsendur fyrir nútímavæðingu 
landsins orðið til. Borgarastéttin 
hélt innreið sína í íslenskt samfélag. 
Kaupmenn kynntu nýjungar í atvinnu-
efnum, svo sem saltfiskverkun, en líka 
menningarlegar nýjungar, og stofnun 
skóla á Eyrarbakka og Stokkseyri 1852 
var ein slík. Barnaskólar voru síðan 
settir á stofn í öðrum þorpum hverju 
af öðru, en víðast hvar ekki fyrr en um 
1870-1880. 

Eyrarbakki og Stokkseyri voru lang-
fyrst þorpa hér á landi að fá skóla, sem 
ekki hætti starfsemi og starfar enn. 

Á Eyrarbakka líkamnaðist borgara-
stéttin í persónu Guðmundar Thor-
grímsen verslunarstjóra Lefolii-versl-
unar, sem bjó lengi á Eyrarbakka og var 
áhrifamikill í skólamálum sem öðrum 
málum. Hann ásamt fleiri framsýnum 
dugnaðarmönnum í Stokkseyrarhreppi 
hinum forna, komu að stofnun skól-
ans. Á árinu 1853, fyrsta heila starfsári 
skólans, hélt skólanefndin þrjá fundi, 
í maí, júlí og 18. september. Á þeim 
fyrsta var kosin ný skólanefnd, en á 
þeim næsta skipti hún sér með verkum. 
Þá voru þeir Guðmundur Thorgrímsen 
kjörinn forseti skólanefndar og gjald-
keri skólans til 3 ára, sýslumaðurinnn 
Guðmundsson var kjörinn skrifari til 
þriggja ára og Þorleifur Kolbeinsson 
hreppsstjóri var kjörinn til að hafa 
umsjón með skólahúsinu og áhöldum 
skólans í þrjú ár. G. T. lagði fram reikn-
inga, gagnskoðendur (enduskoðendur) 
voru S. Sigurðsson á Stóra-Hrauni og 

kammerráð Th. Guðmundsson, eins og 
það er orðað í gerðabók skólanefndar. 

Á fundinum í júlí var einnig ákveðið 
að skólagjöld fyrir utansveitarbörn 
yrðu eftirfarandi: 1 rd. 64 sk. fyrir 
mánuð, 2 rd. 64 sk. fyrir tvo mánuði, 
3 mán. 3 rd. 48 sk. , fjóra m. 4 rd. , en úr 
því bætist við 80 sk. fyrir hvern mánuð. 

Á fundinum í september var ákveðið 
að láta kennslu hefjast 3. október. 
Presturinn, verslunarfulltrúinn og 
hreppsstjórinn skyldu hvetja hús-
bændur og foreldra til að láta börn 
til kennslu. Ákveðið var að auka 5 rd. 
til bókakaupa, til að kaup Melsteðs-
mannkynssögu eða Gallettis ágrip af 
mannkynssögu. Kaupa skyldi Platons 
landaskipunarfræði, Herslebs litlu bibl-
íusögur, reikningsbók sr. Sigurðar og 
Barnagull, en börn væru lengra komin 
skyldu lesa Skírni. S. Sívertsen á Stóra 
Hrauni hafði gefið skólanum hnatt-
líkan. Ákveðið var að smíða fót undir 
hnöttinn. Þorvaldur Stephánsson hafði 
samið reglur fyrir börnin að haga sér 
eftir í og utan skólans, og lestrartöflu 
skólans (1). 

Ákveðið var að þeir herramennirnir 
Thorgrímsen og Guðmundsen skyldu 
mæta a.m.k. einu sinni í viku til að 
hafa umsjón með kennslunni í skól-
anum ásamt með prestinum, en skipta 
umsjóninni með sér. Síðar fækkaði 
heimsóknum umsjónarmanna niður 
í mánaðarlegar heimsóknir. 

Inntökupróf skyldi haldin 3. október 
og börnunum raðað eftir því hvernig 
þau stæðu sig þá. „Á mánuði hverjum 
skal börnunum raðað eftir vitnis-
burðarbókum þeirra.“ Nefndin sam-

þykkti að sett yrði þil fyrir kokkhúsið 
í skólahúsinu og gluggi á austurhlið 
kokkhússins. Kennarinn skyldi fá 4 
rd. árlega fyrir að halda skólahúsinu 
hreinu. 

Lítill vafi er á því að starfið hafði 
farið vel af stað og gekk ágætlega fyrsta 
veturinn, og fundirnir á árinu 1853 
sýna að starfið hefur verið skipulegt 
og stýrt af festu. 

Þorsteinn Jónsson læknir í Vest-
mannaeyjum var meðal fyrstu nem-
enda skólans. Hann segir um skólann 
á fyrstu árum hans: 

Árið 1852 var fyrir forgöngu séra 
Páls Ingimundarsonar, þá aðstoðar-
prests hjá séra Jakobi, móðurbróður 
sínum, og ýmissa merkra manna í 
Stokkseyrarhrepp hafin barnaskóla-
kennsla í hreppnum. Var af eintómum 
samskotum reist barnaskólahús á 
Eyrarbakka, en á Stokkseyri var fengið 
léð húsnæði hjá bónda þar. Kennari 
var fenginn prestaskólakandidat Jón 
Bjarnason. Í skólanum var kennt kver, 
skrift, lestur, reikningur, landafræði og 
danska þeim sem það vildu. Ég hafði 
yndi af náminu og hlakkaði mjög til 
kennsludaganna, sem mér þóttu of fáir. 

Það spillti heldur ekki ánægjunni, 
að við börnin lékum okkur venjulega 
góða stund, þá er kennslunni var lokið. 
Tók ég góðum framförum í skólanum, 
þó mestum í reikningi og varð efstur 
af öllum börnum um vorið, þá er próf 
var haldið á Eyrarbakka, og höfðu 
þó börnin þar notið helmingi lengri 
kennslu en við Stokkseyrarbörnin. 

Annar nemandi Sylvía N. Guð-
mundsdóttir, settist í skólann 9 ára 

gömul. Frásögn hennar gefur skýra 
mynd af skólastarfinu um 1890, og 
er raunar ein besta heimild um skóla-
starfið fyrir 1900: 

Skólahaldið hófst á hverjum morgni 
með sálmasöng og morgunbæn(2). 
Sylvía settist beint í efri bekk, en 
Eyrarbakkaskóla hafði verið skipt í 
tvo bekki árið 1887(3). Skólinn starf-
aði nú frá 1. október til febrúarloka, 
en þeir nemendur sem vildu gátu þó 
fengið kennslu út marsmánuð. Kennt 
var hvern virkan dag frá kl. 10 til 15 
með hléum milli kennslustunda. Kennt 
var í íslensku, réttritun, skrift, lestri, 
reikningi, náttúrufræði, landafræði, 
kristinfræði og söng, auk einhverrar 
handavinnukennslu og dönskukennslu. 
Sylvía telur að kennslutæki hafi verið 
góð, og minnist sérstaklega þess að við 
landafræðikennslu voru notuð stór og 
góð kort og jarðlíkan. Segist hún þá oft 
hafa ferðast í huganum suður í lönd, 
þegar stormar og válynd veður geysuðu 
í skammdeginu á Eyrarbakka. 

Kennarar voru þeir séra Gísli Kjart-
ansson og Jón Pálsson, en síðar Jón og 
Pétur Guðmundsson. Taldi hún að þeir 
hefðu allir rækt störf sín af skyldurækni 
og alúð. Í frímínútum urðu börnin að 
vera útivið, hvernig sem viðraði. Þá 
fóru börnin í leiki eins og tröllaleik, hr-
ingdans, boltaleik og snjókast. Ekki hafi 
þekkst að vera með asna- eða prakk-
arastrik í kennslustundum. Kennslu-
stofurnar í skólahúsinu voru tvær og 
vissu móti suðri. Þær voru rúmgóðar 
og bjartar, en þetta var í húsinu sem 
síðar var kallað Gunnarshús og stóð 
við Skúmstaði. Veggirnir voru ljósgráir 
á lit. Stofurnar voru hitaðar með kola-
ofnum og telur Sylvía að hlýtt hafi verið 
í skólanum. Skólabekkirnir voru hins 
vegar baklausir. 

Ýmsir velunnarar skólans gáfu 
honum gjafir á frumbýlingsárunum: 
Haustið 1854 fékk hann stórgjafir, 
Þorleifur á Háeyri gaf jörðina Efri-
vallahjáleigu, og Einar Sigurðsson 
gaf fjórðungsgjöf úr fé sínu, eða ekki 
minna en 200 ríkisdali, til skólans. 
Skólanefndin hafði því fullkomlega 
efni á því að samþykkja eftirfarandi 
á sama fundi og tilkynnt var um gjaf-
irnar: „Ályktaði nefndin, að það fóður 
(betræk) úr lérefti og pappír sem látið 
hefur verið í íveruloft skólakennar-

ans vegna súgs, megi borgast af sjóði 
skólans.“ Skólinn fékk fleiri gjafir þessi 
miserri, m.a. bókagjafir frá Halldóri 
Kr. Friðrikssyni og Agli Jónssyni bók-
bindara. Árin 1856-1856 var fé gefið til 
skólans víða að af Suðurlandi. Gross-
erer Lefolii í Kaupmannahöfn gaf 28 rd. 
5 mörk. Við árið 1856 stendur að Jón 
Sigurðsson og Þuríður formaður hafi 
verið meðal þeirra sem gáfu fé. 

Nútíðin
Árið 1897 skiptist Stokkseyrarhreppur 
hinn forni upp í tvö sveitarfélög; 
Stokkseyrarhrepp og Eyrarbakkahrepp. 
Þá urðu líka til tveir skólar, sinn í hvoru 
þorpinu. Árið1997, nákvæmlega 100 
árum eftir það voru Grunnskólinn á 
Stokkseyri og Barnaskólinn á Eyrar-
bakka sameinaðir á ný undir því nafni 
sem skólinn ber í dag; Barnaskólinn á 
Eyrarbakka og Stokkseyri. 

Skólinn hefur síðan unnið að ýmsum 
þróunarverkefnum sem móta starfsemi 
hans og stefnu í dag. Þar má nefna“þró-
unarskóla í upplýsingatækni”, Nem-
endasamninga, Brúum bilið, Þristinn, 
GAGN; Gleði að góðu námi, Olveus-
aráætlun gegn einelti, ART-félags-
færniprógram, Lestrarstefnu BES og 
nú síðast Uppbyggingarstefnunni eða 
Uppeldi til ábyrgðar. Um þróunar- og 
umbótaverkefni skólans má lesa annars 
staðar á heimasíðunni. 

Haustið 2010 flutti Stokkseyrarhluti 
skólans í nýtt og glæsilegt 1800 m2 
húsnæði sem nú hýsir 1. -6. bekk. 
Áfram eru rúmlega 400 m2 af gamla 
húsinu notaðir fyrir skólavistun og 
heimilisfræðikennslu. 7. -10. bekkur 
stunda námið á Eyrarbakka í um 888 
m2 húsnæði, þ.m.t. lausum stofum. 
Nemendur á Stokkseyri eru um 100 
og nemendur á Eyarabakka um 60 eða 
alls 160 nemendur í skólanum öllum. 
Kennarar eru 20 í 16 stöðugildum og 
auk þess eru um 20 aðrir starfsmenn 
við störf í skólanum. Þeir sinna gæslu, 
stuðningi, húsvörslu, ritarahlutverki 
og þrifum. Við skólann er þroskaþjálfi 
í 100% stöðu og náms- og starfsráðgjafi 
auk sérkennara. Önnur fagleg þjónusta, 
s.s. sálfræðingur og kennsluráðgjöf er 
keypt frá Skólaskrifstofu Suðurlands. 

(1) Gerðabók..
(2) Árelíus s. 120-123
(3) Gerðabók 23. ág. 1887

Gamli barnaskólinn. Húsnæði skólans á Eyrarbakka.

Magnús J. Magnússon, skólastjóri BES.
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á skömmum tíma.

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,  
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða  
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur  
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Hafðu samband  
 í síma 580 3900.  
Sölufólk okkar 
aðstoðar þig  
með ánægju.
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Árborg vann Ölfus 
í spennandi slag
Lið Árborgar sigraði sigraði 

granna sína í Ölfusi í átta liða 
úrslitum í Útsvari í kvöld með 

72 stigum gegn 70 eftir bráðabana, en 
liðin höfðu skilið jöfn 70-70. 

Í liði Árborgar voru Gísli Axels-
son, Gísli Stefánsson og Herborg 
Pálsdóttir. Ágústa Ragnarsdóttir, 
Árný Leifsdóttir og Hannes Stefáns-
son skipuðu lið Ölfuss. 

Bjarni og Hera unnu flugskeiðið
Bjarni Bjarnason og Hera frá Þórodds-

stöðum urðu í kvöld sigurvegarar í 
flugskeiði Meistaradeildar. Þetta er annað 
árið í röð sem sigur vinnst hjá þessu pari. 
Að þessu sinni voru yfirburðirnir ótví-

ræðir; þau lönduðu tveimur langbestu 
tímunum: 5,98 og 6,00! Lið þeirra Auðs-
holtshjáleiga varð stigahæsta liðið og liðs-
félaginn Árni Björn Pálsson stigahæsti 
knapi Meistaradeildar 2016. 

Vortónleikar Karlakórs Hreppamanna
-sungið um hesta og hestamenn

Karlakór Hreppamanna heldur vor-
tónleika sína laugardaginn 16. apríl 

í Félagsheimili Hrunamanna á Flúðum 
kl 20.30 og þriðjudaginn 19. apríl í Sel-
fosskirkju kl. 20.30. Kvennakór Hafnar-

fjarðar verður gestakór á tónleikunum. 
Kórinn hefur í vetur æft lög um hesta og 
hestamennsku og má nefna lög á borð 
við Áfram, Sprett og Stíg á bak. 

Þá styttist í 20 ára afmæli kórsins og 

er undirbúningur þegar hafinn í til-
efni þess. Edit Molnár hefur stjórnað 
kórnum með einstaklega farsælum 
hætti frá upphafi og píanóleikarinn er 
sem fyrr Miklós Dalmay.

Vortónleikar Karlakórs 
Rangæinga í Selfosskirkju
Karlakór Rangæinga heldur vortónleika í Selfoss-
kirkju þriðjudaginn 12. apríl kl. 20:30. 

Sérstakir gestir: Þórunn Elfa Stef-
ánsdóttir sópran og kvartettinn 

Rangárdætur (söngnemendur úr 
Tónlistarskóla Rangæinga). 

Undirleikarar: Glódís Margrét 

Guðmundsdóttir á píanó og Grétar 
Geirsson á harmoníku. 

Stjórnandi: Guðjón Halldór Ósk-
arsson, organisti. 

Góðir gestir frá Póllandi 
heimsækja FAS
Þessa vikuna eru góðir gestir frá 

Póllandi í FAS. Það eru nem-
endur í samstarfsverkefninu 

„Your health is your wealth“ sem eru 
að endurgjalda heimsókn nemenda FAS 
frá því í lok síðustu annar. Hópurinn 
kom til Hafnar þann fyrsta apríl síðast 
liðinn. 

Dagana sem hópurinn hefur staldrað 
við hefur verið nóg að gera. Það á við 
bæði um sameiginlega verkefnavinnu 
og eins að sýna gestunum okkar fallega 
landshorn. Helgin var notuð til að sýna 
gestunum landið og lífið í sveitinni og 
var m.a. farið á Stokksnes og á Jök-
ulsárslón. Á leiðinni frá Jökulsárlóni var 
komið við á Þórbergssetri, í hesthúsinu 
í Lækjarhúsum og fjósinu í Flatey. Í há-
deginu voru grillaðar pylsur í Hestgerði 
og litið í útihúsin þar. 

Í þessari viku hefur hópurinn farið 
í nokkrar heimsóknir hér á Höfn. Þar 
má m.a. nefna skoðunarferð í Skinney 
– Þinganes, Gömlubúð, Slysavarnar-
húsið og siglingu með lóðsbátunum. 
Þá hefur pólski hópurinn farið tvisvar 
í tíma til Huldu í Hornhúsið og tekið 
nokkrar núvitundaræfingar. Í gær var 
svo kennsla lögð niður í fáeina tíma og 

þá kynntu gestirnir land sitt og þjóð, 
allir nemendur skólans fóru í ratleik 
um bæinn og í hádeginu voru grillaðir 
hamborgarar. 

Veðrið hefur að stærstum hluta verið 
ágætt og oft hefur landið skartað sínu 
fegursta. Gestirnir eiga varla til orð 
til að lýsa landinu okkar og margar 
myndir hafa verið teknar. Fréttir af 
hverjum degi hafa verið skrifaðar á 
heimsíðu verkefnisins

Á morgun heldur hópurinn svo af 
stað áleiðis til Keflavíkur þar sem hann 

gistir áður en haldið er utan á laugar-
dag. Gert er ráð fyrir að sýna hópnum 
bæði Gullfoss og Geysissvæði’ og einnig 
Þingvelli. 

Töluverð áhersla hefur verið lögð á 
erlent samstarf í FAS undanfarin ár og 
eiga margir fyrrum nemendur ágætar 
minningar um þátttöku í slíku verkefni. 
Þetta samstarf væri varla mögulegt á 
aðkomu samfélagsins og ekki má heldur 
gleyma hlut foreldra og fjölskyldna. Eru 
öllum hér með færðar bestu þakkir

http: //health. fas.is/

Lionsklúbbur Hornafjarðar 
gefur píanó á Skjólgarð
Lionsklúbbur Hornafjarðar færði 

Skjólgarði píanó fyrir skömmu. 
Lengi hefur verið píanó á heim-

ilinu sem hefur ekki verið nægilega gott 
en á Skjólgarði eru reglulega haldnir 
tónleikar, tónskólinn spilar fyrir íbúa, 
íbúar spila hver fyrir annan. 

Einnig eru haldin þorrablót, jóla-
samvera, afmæli og fleira þar sem pí-
anóið er notað. 

Starfsfólk og íbúar vilja nota tæki-
færið og þakka kærlega fyrir þessa 
góðu gjöf sem mun nýtast vel á heim-
ilinu. 

Ásgerður og Matthilldur veita pianó-
inu móttöku. 

Að TALA er málið
Víkurskóla föstudaginn 15. apríl, kl. 11: 00

„Að TALA er málið“ er verkefni 
til að efla og vinna með tungu-
málið okkar. Íslenskan er fjöl-

breytt mál og hægt að leika sér með 
það á marga vegu. Í verkefninu er 
orðið TALA miðpunkturinn. Orðið 
TALA hefur þrenns konar merkingu 
og það gefur möguleika til að vinna 
með orðið á skemmtilegan hátt. 
Markmið verkefnisins er að hvetja 
alla til að TALA og vinna með málið 
á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. 

Þér er hér með boðið til SAMTALS 
í Víkurskóla föstudaginn 15. apríl, 
kl. 11: 00 -Allir velkomnir- Tölum 
saman!. Af vik.is. 

Málþing um háskóla- 
mál á Suðurlandi
Stjórn SASS hefur samþykkt að 
standa fyrir málþingi um framtíð há-
skólastarfsemi á Suðurlandi á Hótel 
Selfoss, þriðjudaginn 26. apríl nk. kl. 
12 - 16. Dagskrá verður send út síðar. 

lið Árborgar skipa f.h. þau Herborg pálsdóttir, ljósmóðir, Gísli Þór axelsson, 
læknanemi og Gísli Stefánsson, kjötiðnaðarmaður.



914.  apríl  2016

Það er vöxtur í dag og mikið framundan
-segir Guðrún Hafsteinsdóttir, markaðsstjóri Kjörís, og ný endurkjörinn formaður Samtaka Iðnaðarins í viðtali við Suðra. 

Guðrún Hafsteindóttir, markaðsstjóri Kjörís, var á dögunum endurkjörin 
formaður Samtaka iðaðarins og hefur hún gengt formennskunni í tvö ár. 
Guðrún ræddi við Suðra um íslenskan iðnað, fjölskyldufyrirtækið Kjörís 
í Hveragerði og stöðuna í efnahagsmálunum. 

Kjörís í Hveragerði á sér einkar merki-
lega sögu. Fyrirtækið hóf starfsemi 31. 
mars 1969 í Hveragerði. Stofnendur 
fyrirtækisins voru Gylfi og Bragi 
Hinrikssynir ásamt Hafsteini, Guð-
mundi og Sigfúsi Kristinssonum. 
Frumkvöðlar að stofnun Kjöríss voru 
Hafsteinn, mjólkurtæknifræðingur og 
Gylfi, véltæknifræðingur. Hafsteinn 
hafði starfað hjá Búnaðarsambandi Ís-
lands og Osta- og smjörsölunni áður en 
hann stofnaði Ostagerðina hf. í Hvera-
gerði 1966 sem hann rak í 2 ár. Gylfi rak 
heildsölu í Reykjavík, G. Hinriksson 
hf. , ásamt því að hafa komið að rekstri 
Rjómaísgerðarinnar í upphafi sem var 
fyrsta ísgerð landsins. 

Guðrún segir að staðan á íslenskum 
iðnaði sé á margan hátt góð og sóknar-
færin fjöldamörg framundan. „Á 
margan hátt er staðan nokkuð góð í 
iðnaði um þessar mundir. Byggingar-
iðnaðurinn er að rétta úr kútnum eftir 
mörg mögur ár. Hugverka- og upp-
lýsingatæknigeirinn er á mjög góðri 
siglingu og margt spennandi að ger-
ast þar. Matvælaframleiðendur finna 
fyrir auknum fjölda ferðamanna, það 
eru fleiri munnar sem þarf að metta. 
Það eru spennandi tímar í kvikmynda-
iðnaðinum og mörg stór verkefni þar í 
farvatninu. Við finnum fyrir auknum 
umsvifum á flestum sviðum og aukinni 
bjartsýni,“ segir Guðrún. 

Hún segir að helsta hlutverk sam-
takanna sem hún veitir forstöðu sé að 
vera hagsmunagæsla fyrir íslenskan 
iðnað. Samtökin vilji efla iðnað á Ís-
landi og auka samkeppnishæfni ís-
lensks iðnaðar. Út á það gangi starfsemi 
Samtaka iðaðarins. 

Guðrún segir að samstaða sé 
um stærstu málin þó við blasi að 
áherslurnar séu um margt ólíkar. 
„Innan Samtaka iðnaðarins eru um 
1400 fyrirtæki af öllum stærðum og 
gerðum. Það gefur auga leið að eðli 
starfssemi þeirra og þarfir geta verið 
afar mismunandi. Það er aftur á móti 
sameiginlegur þráður sem gengur í 
gegnum öll fyrirtæki okkar. Það er að 
hér sé samkeppnishæft umhverfi. Það 
gerist best með hagstæðum starfsskil-
yrðum, aukinni framleiðni, menntun 
og nýsköpun. Það eigum við öll sam-
eiginlegt.“
-Nú er oft rökrætt um styrkleika og 
veikleika gjaldmiðilsins, er það gott 
eða vont fyrir iðnaðinn að búa við 
lítinn gjaldmiðil sem getur sveiflast 
umtalsvert? 

„Mörg fyrirtæki innan okkar raða 
finna lítið sem ekkert fyrir fjármagns-
höftum og hefur þeim liðið ágætlega 
innan hafta síðustu ár. Aftur á móti 
er gjaldmiðill í höftum hrikaleg staða 
fyrir útflutningsfyrirtækin okkar og 
þau fyrirtæki sem starfa á alþjóðlegum 
mörkuðum. Það er erfitt að starfa í 
alþjóðlegu umhverfi með gjaldmiðil 
sem enginn tekur við eða vill versla 
með. Það setur fyrirtækjunum okkar 
skorður, þau eiga erfitt með að vaxa 
og dafna og þetta skekkir verulega 
samkeppnisstöðu þeirra.“
- Væri það kostur að þínu mati fyrir 
efnahagslífið og iðnaðinn að taka upp 
evru með því sem fylgir? 

„Ég hef sagt það áður að gjaldmiðill 
er mannanna verk og gengi gjaldmiðla 
tekur mið af því hvernig hagstjórninni 
er háttað. Því er krónan okkar ekkert 
annað en mælitæki á hversu vel okkur 
hefur gengið í stjórnun efnahagsmála 
og ef það er skoðað aftur í tímann 
þá sjáum við að okkur hefur ekkert 
gengið alltof vel. Það sem stingur í 
augu er að okkur hefur alla tíð skort 
stöðugleika og skortir enn. Það á sér 
sögulegur skýringar tengdum upp- og 
niðursveiflum í sjávarútvegi meðal 
annars. Það er alveg ljóst að stöðugri 
gjaldmiðill myndi styrkja rekstur 
margra fyrirtækja og þá einkum 
þeirra er starfa á alþjóðlegum mörk-
uðum. Skoðanir félagsmanna Sam-
takanna eru skiptar í þessum efnum 
og ítreka ég að við verðum að geta átt 
uppbyggilegar umræður um fram-
tíðargjaldmiðil þjóðarinnar án þess að 
fara í skotgrafarhernað í þeim efnum.“
- Nú er Kjörís eitt af flaggskipum ís-
lensks iðnaðar, hvernig gengur fyr-
irtækið? 

„Fyrirtækið gengur vel. Það eru 
engin stór stökk en hægur og jafn 
vöxtur sem við verum þakklát fyrir. 
Við erum óskaplega þakklát fyrir 
þann velvilja sem við njótum og að 
fólk kaupi vöruna okkar. Við leggjum 
okkur fram við að framleiða gæða-
vöru og veita persónulega og góða 
þjónustu.“

Guðrún segir að tækifærin til að 
vaxa séu takmörkuð hérlendis og 
landvinninga helst að finna erlendis. 
„Eins og ég sagði að þá er hægur og 
jafn vöxtur en það er ekkert leyndar-
mál að tækifærin til að vaxa enn 
frekar eru takmörkuð hér á landi. Við 
þyrftum að komast í útflutning en það 
er gríðarlega dýrt að ætla sér land-
vinninga á erlendum mörkuðum. Það 
er þó gaman að segja frá því að The 
Burger Joint eða Hamborgarabúlla 
Tómasar hafa verið í vexti erlendis 
og þeir selja eingöngu ís frá okkur í 
mjólkuhristinginn sinn. Við erum því 
komin í fyrsta sinn í útflutning, þó 
örsmár sé til Þýskalands, Bretlands, 
Danmerkur, Noregs og Svíþjóðar.“
- Er innanlandsmarkaðurinn mettur, 
eða getur Kjörís vaxið hér heima eða 
þarf félagið að horfa út fyrir land-
steinana? 

„Innanlandsmarkaðurinn er 
nokkuð mettur og við erum að tog-
ast á um viðskiptavinina. Við sem og 
aðrir matvælaframleiðendur verða að 
horfa meira til allra erlendu ferða-
mennina sem sækja landið heim og 
fá þá til að velja íslenska vöru. Þar 
liggja gríðarleg sóknarfæri frekar en 
að fá Íslendinga til að borða meira.“
- Hvernig er að reka iðnfyrirtæki í 
Hveragerði? 

„Það er mjög gott að reka fyrirtæki 
í Hveragerði. Við treystum á jarðhit-
ann í okkar framleiðslu og það er 
nóg af honum í Hveragerði. Í hverju 
fyrirtæki skiptir mannauðurinn öllu 
máli og við erum gríðarlega heppin 
hvað það varðar. Erum með frábæran 
starfsmannahóp. Það er mikill stöð-
ugleiki í okkar starfsmannahópi og 
valinn maður í hverju rúmi. Nálægðin 

við höfuðborgarsvæðið, okkar aðal 
markað skiptir einnig miklu máli. Við 
finnum einnig fyrir miklum velvilja 
bæjarbúa og það er gott fyrir okkur 
að finna það. Fyrirtæki verða að mínu 
mati að gæta að því að vera í sátt við 
sitt umhverfi.“

Guðrún segir Kjörís alla tíð hafa 
verið sérlega heppið í starfsmanna-
málum. „Við höfum alla tíð verið 
einstaklega heppin með starfsfólk 
og það hefur skilað fyrirtækinu á 
þann stað sem það er á í dag. Starfs-
mannahópurinn okkar er samstilltur 
og einhuga, við erum eins og ein stór 
fjölskylda. Það er ekki mikil starfs-
mannavelta og um helmingur starfs-
manna hefur verið hjá okkur í 25 ár 
eða lengur. Í dag starfa 56 manns hjá 
okkur og fara í 75 manns á sumrin. 
Sömu krakkarnir koma sumar eftir 
sumar til okkar og það segir okkur að 
þau eru ánægð og það gleður okkur 
eigendurna.“
- Hvernig sérðu íslenskt efnahagslíf 
þróast á næstu 10 árum? Er hætta á 
annarri kollsteypu eða þokumst við 
nær jafnvægi? 

„Það er vöxtur í dag og mikið 
framundan. Það eru mörg stór ver-
kefni í gangi eins og Bakki á Húsavík 
og einnig í Helguvík og framundan 

uppbygging á Grundartanga. Næstu 
ár er spáð hagvexti um eða yfir 4%. 
Ef þetta gengur allt eftir þarf að halda 
vel á spilunum svo hagkerfið okkar 
ofhitni ekki. Ef þessi vöxtur reynist 
sannspár er ljóst að við þurfum á 
töluverðu erlendu vinnuafli að halda 
hingað til lands. Við það bætist að 
aldursamsetning þjóðarinnar er að 
breytast mikið á næstu tveimur ára-
tugum. Í náinni framtíð eru stórir 
árgangar að fara af vinnumarkaði og 
minni árgangar að koma inn á vinnu-

markaðinn. Við lifum einnig lengur 
sem kallar á breytingar í bæði lífeyris- 
og heilbrigðiskerfinu. Í dag eru sex 
vinnandi á bak við hvern lífeyrisþega 
en eftir tuttugu ár verður þetta hlut-
fall komið í þrjá vinnandi á bak við 
hvern lífeyrisþega. Þetta er eitt af stóru 
verkefnunum sem við munum þurfa 
að kljást við sem þjóð. Ég er mjög 
bjartsýn fyrir hönd Íslands. Hér eru 
gríðarlega tækifæri og okkar að grípa 
þau þjóðinni til heilla. “

bgs

Þau sem skipa stjórn Kjörís: Sitjandi: Guðmundur Kristinsson og laufey S. 
Valdimarsdóttir, stjórnarformaður. Standandi:  aldís, Valdimar (starfandi 
framkvæmdastjóri, situr ekki í stjórn), Guðrún og Sigurbjörg Hafsteinsbörn. 
 Ljósmynd Geir Ólafsson.

Guðrún í sal Kjörís.
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Tónlistarskólinn 
sýnir Töfraflautuna
Föstudaginn 8. apríl frum-

sýndi Tónlistarskóli Árnesinga 
Töfraflautu Mozarts fyrir fullu 

húsi í Hveragerðiskirkju. Miðviku-

daginn 6. apríl var allsherjar rennsli 
allra flytjenda á Töfraflautunni, en 
Tónlistarskóli Árnesinga setti upp 
Töfraflautu Mozarts á þrennum tón-

leikum 8. og 9. apríl.  Meðfylgjandi eru 
nokkrar myndir frá æfingum á verkinu 
af vef skólans, tonar.is. 

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.



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

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

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

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

Fiskur

EPS
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0

Allt fyrir ferskleikann
Nýja 60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir

volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

VORTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is



• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 

IS Hurðir | Sími 564 0013 | www.ishurdir.is | ishurdir@ishurdir.is

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

Fallvarnarbúnaður

www.isfell.is

Starfsstöðvar Ísfells og Ísnets:
• Ísnet Þorlákshöfn - Óseyrarbraut 28
• Ísnet Vestmannaeyjar - Flötum 19
• Ísnet Húsavík - Barðahúsi
• Ísnet Akureyri - Oddeyrartangi
• Ísnet Sauðárkrókur - Lágeyri 1
• Kristbjörg Ólafsfjörður - Pálsbergsgötu 1
• Ísfell / Ísnet Hafnarfjörður -
 Óseyrarbraut 28 • 220 Hafnarfjörður • Sími 5200 500 • isfell@isfell.is
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Samráðsfundur í ferða- 
þjónustu í Rangárþingi ytra
Samráðsfundur ferðaþjónustunnar 

í Rangárþingi ytra var haldinn s.l. 
þriðjudag í safnaðarheimili Odda-

sóknar á Hellu. Fundurinn var vel sóttur 
og spunnust góðar umræður. Fundur-
inn var haldinn að frumkvæði atvinnu- 
og menningarmálanefndar og markaðs- 
og kynningarfulltrúa í tilefni þess að 
um ár er liðið síðan síðasti fundur var 
haldinn, en á þeim fundi var ákveðið 
að leggja til við sveitarstjórn að ráðinn 
yrði markaðs- og kynningarfulltrúi til 
sveitarfélagsins. Það var farið til þess og 
var því haldinn fundur nú ári síðar þar 
sem markaðs- og kynningarfulltrúi vildi 
fá kynna sig, þau verkefni sem væru á 
döfinni og heyra hvað brenni á ferða-
þjónustuaðilum í Rangárþingi ytra. Frá 
þessu er sagt á vef sveitarfélagsins, ry.is. 

Jafnframt segir: Einnig var rætt um 
það hvort áhugi væri fyrir hendi að 
stofna til formlegs samráðshóps ferða-
þjónustu í Rangárþingi ytra sem jafn-
framt myndi vinna að kynningarefni. 
Ákveðið var að fyrsta skrefið í því væri 
að stofna til facebook-hóps þar sem 
ferðaþjónustuaðilar gætu deilt upplýs-
ingum sín á milli. 

Það sem helst brann á ferðaþjón-
ustuaðilum voru samgöngur í sveitar-
félaginu og upplýsingamiðlun. Einnig 
það að við verðum að spýta í og kynna 
landsbyggðina enn betur á móti höfuð-
borgarsvæðinu, langflestir ferðamenn 
sem koma í Rangárþing ytra eru dags-
ferðamenn frá höfuðborgarsvæðinu 
sem ekki hafa næturdvöl á svæðinu. 
Beint kynningarefni um sveitarfélagið 
vantar svo upplýsingagjöf verði mark-
vissari og taki styttri tíma. Einnig var 
hvatt til þess að merking sögustaða 
verði efld og hugað verði að samantekt 
upplýsinga sem einungis eru geymdar í 
munnmæli og eru óðum að glatast með 
elstu íbúum sveitarfélagsins. 

Þau verkefni tengd ferðaþjónustu sem 
liggja fyrir eru: 

Power and purity
- Bæklingurinn mun koma út í lok apríl 
í 35.000 eintökum. 

Fornminja – appið
- Styrkur fékkst frá fornminjasjóð til 
þess að fara af stað með gerð fornminja-
-apps. App er forrit sem hlaðið er niður í 
snjalltæki (síma og spjaldtölvur). Appið 
mun leiða gesti um fyrirfram ákveðinn 
gönguhring á Hellu sem mun taka um 
45 mín. Á þeirri leið mun forritið í 
gegnum snjalltækið gefa viðkomandi 
upplýsingar um merkilega sögustaði 
á leiðinni. 

Kort af Hellu
- Í vinnslu er teiknað þéttbýliskort af 
Hellu. Kortið verður tilbúið í lok maí 
og mun verða sett á skilti fyrir framan 
miðjuna. Kortið verður aðgengilegt með 
stafrænum hætti fyrir þá sem þess óska. 

Uppbygging áfangastaða
- Í sumar stendur til að fara í fram-
kvæmdir á tveimur stöðum: 

Þjófafoss, til stendur að laga aðstöð-
una, gera þar afmarkaðan útsýnispall. 
Styrkur vegna þessa verkefnis kom frá 
Framkvæmdasjóði ferðamannastaða og 
Landsvirkjun. 

Ægisíðufoss, til stendur að lagfæra 
göngustíg að fossinum og aðstöðuna 

við fossinn. Styrkur vegna þessa verk-
efnis kom frá Framkvæmdasjóði ferða-
mannastaða. 

Uppsetning listaverka
- Hestarnir eru listaverk af fjórum 
hestum í fullri stærð, teiknaðir af Al-
berti Jóhannssyni frá Skógum en stíl-
færðir af Önnu Guðrúnu Jónsdóttur 
sem teiknaði þá uppá járn, Heiðar Jóns-
son stálsmiður skar þá út. Hestarnir 
sýna fjórar gangtegundir tölt, brokk, 
skeið og stökk. Ekki er búið að finna 
staðsetningu fyrir hestana en nokkrar 
hugmyndir eru uppi. Til stendur að 
finna listaverkunum staðsetningu á 
næstu dögum og að þeir verði settir 
upp í sumar. Tillögur um staðsetningu 
eru velkomnar. 

Áætlun um uppbyggingu 
áfangastaða
- Fyrir liggur að taka saman upplýs-
ingar og gera áætlun um uppbyggingu 
áfangastaða innan Rangárþings ytra til 
3 ára með langtímaáætlun uppá 12 ár. 
Nauðsynlegt er að heyra frá ferðaþjón-
ustuaðilum hvaða áfangastaði þeir sjá 
fyrir sér að verði byggðir upp. Við eigum 
áfangastaði sem eru ósnertir og aðra þar 
sem tækifæri er að gera betur. Áætlunin 
þyrfti að ná yfir alla þessa staði. 

Mynd og texti www. ry.is

Upphafið sem gleymdist
Á fundi í Iðnó í dag, þar sem 

Sigurður E. Guðmundsson, 
sagnfræðingur, talaði um lífskjara-
byltinguna á Íslandi 1889 til 1947, 
heyrðum við þungan nið mótmæla og 
trumbuslátt frá Austurvelli. Ég velti því 
fyrir mér hve margir, sem þar stóðu 
með rauðu spjöldin sín, þekktu ára-
tuga baráttu íslenskrar alþýðu fyrir ein-
földustu mannréttindum. Tryggingar, 
heilbrigðisþjónusta og almenn menntu 
voru ekki sjálfgefin réttindi á öndverðri 

20. öld. Það þurfti harða baráttu Alþýð-
uflokks og verkalýðshreyfingar fyrir 
velferðarkerfinu. 

Nú þykja þessi réttindi sjálfsögð 
og enginn veltir uppruna þeirra fyrir 
sér, -og Alþýðuflokkurinn er mörgum 
gleymdur. Það er hins vegar mikilvæg 
skylda okkar allra, að verja með oddi 
og egg þá velferð, sem fyrri kynslóðir 
færðu okkur. Þar má ekkert gefa eftir. 

Árni Gunnarsson, fyrrv. alþingis-
maður, á facebook síðu sinni.

Hörku sumar hjá Herjólfi
Mikið er bókað í Herjólf nú 

í sumar. Vega gerðin og 
Eim skip ákváðu að bæta 

40 auka ferðum við sum aráætl un og 
seg ir Gunn laug ur Grett is son rekstr-
ar stjóri að einnig sé bætt við ferðum í 

kring um þjóðhátíð og tvö íþrótta mót 
sem hald in eru í júní. 

Eyjamenn og ferðaþjón ustan í Vest-
manna eyj um bíða opnunar Land eyja-
hafnar þannig að Herjólf ur geti hafið 
sigl ing ar þaðan á nýj an leik enda eykst 
umferðin til muna við það. 

Gunn laug ur seg ir í Morg un blaðinu 
í vikunni, að mikið sé að gera þess ar 
vik urn ar en ástandið beri þó þess 
merki að skipið sigli enn til Þor láks-
hafn ar sem dragi úr heim sókn um, sem 
merkja megi á öllum sviðum

Árni Gunnarsson, fyrrverandi þing-
maður og frambjóðandi jafnaðar-
manna á Suðurlandi, á aldarafmæli 
alþýðuhreyfingar á íslandi í Iðnó þann 
5. mars. 

Mynd: Kristján L. Möller.
Suðri kemur næst út  

fimmtudaginn 28. apríl

NÆSTA BLAÐ



Gleðilegt sumarGleðilegt sumar

Gæði til framtíðar

Sveitarfélagið Ölfus

Fallega suðrið
Haustdagskrá 2013

Hlíðarvegur 7 / 860 Hvolsvöllur / Tel: +354 487 8050 / fax: +354 487 8058
info@hotelhvolsvollur.is / www.hotelhvolsvollur.is
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Elfar Guðni og Valgerður 
Þóra opnuðu sýningar
í Svartakletti á Stokkseyri - 26. mars 2016

Feðginin, Elfar Guðni Þórðarson 
og Valgerður Þóra Elfarsdóttir, 
opnuðu sýningar í Svartakletti 

í Menningarverstöðinni Hólmaröst 
að Hafnargötu 9 á Stokkseyri, í dag 
laugardaginn 26. mars 2016. 

Á sýningunni eru vatnslitamyndir 
frá Elfari af fjöllum, klettum við sjó, 
jöklum, þorpum og blómum. Flestar 

eru myndirnar málaðar árið 2004, 
nokkrar eru eldri, málaðar í kringum 
1978. Einnig eru olíumyndir sem 
flestar eru nýlegar, brim, veður, bátar 
og hús í fjarska ræður þar ríkjum. 

Valgerður Þóra sýnir mosaic og 
myndir á rekavið með blandaðri 
tækni. 

Opið verður um helgar frá kl. 14 til 
18 og í annan tíma eftir samkomulagi. 

Sýningarlok eru óákveðin en þegar 
líður á sýningartímann og kemur fram 
í maí n.k. verður þess minnst með við-
eigandi samkomuhaldi að nú eru 15 
ár frá listalegu landnámi Elfars Guðna 
í Menningarverstöðinni Hólmaröst 
á Stokkseyri með opnun vinnustofu 
og sýningarsal hans í Svartakletti árið 
2001. 

Víst er að í Svartakletti er eitt mik-
ilvægasta lista- og menningarsetur á 
Suðurlandi og eru þau feðgin á meðal 
okkar allra bestu listamanna. 

Menningarstaður leit við í Svarta-
kletti í Menningarverstöðinni Hólma-
röst við lok fyrsta sýningardagsins og 
færði til myndar. 

Myndir og texti:  
Björn Ingi Bjarnason. 

Marás ehf.     Miðhrauni 13     210 Garðabæ     Sími 555-6444     www.maras.is     maras@maras.is

Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.

Þórir, Elfar og auðbjörg í Svartakletti.

listamaðurinn við nokkur af sínum frábæru listaverkum.



ÍAV óskar eftir starfsmönnum 

ÍAV hf. | Höfðabakka 9 | 110 Reykjavík | s. 530 4200 | www.iav.is

ÍAV er eitt stærsta og öflugasta 
verktakafyrirtæki landsins sem byggir á 
áratuga reynslu í mannvirkjagerð.

Verkefni ÍAV eru á öllum sviðum 
byggingariðnaðar  bæði hérlendis og erlendis.

Við leggjum mikla áherslu á að ráða til okkar 
kraftmikla og framsækna einstaklinga, með 
góða hæfni í mannlegum samskiptum.

Við bjóðum upp á góða starfsaðstöðu og erum 
stolt af starfsandanum og þeim metnaði sem 
hjá okkur ríkir.

ÍAV er eina verktakafyrirtækið á Íslandi sem 
hefur bæði ISO 9001 gæðavottun og OSHAS 
18001 öryggisvottun.

OHSAS
18001
Occupational
Health and Safety
Management

OHS 606809

ISO
9001
Quality
Management

FM 512106

Við breytum vilja í verk

ÍAV óskar eftir starfsfólki í eftirfarandi stöður við byggingu virkjunar við Búrfell.

Tæknimaður í jarðvinnu
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af jarðvinnuframkvæmdum og verkefnastýringu.
Menntunar- og hæfniskröfur:
  - Menntun í tækni- eða verkfræði.
  - Frumkvæði, sjálfstæði í vinnubrögðum og hæfni í mannlegum samskiptum.

Mælingamaður
Skilyrði að viðkomandi hafi reynslu af sambærilegum verkefnum, mælingum og magn-
uppgjörum.

Bílstjórar
Viðkomandi þarf að hafa meirapróf.
Reynsla af sambærilegum verkefnum er æskileg.

Vélamenn
Viðkomandi þarf að hafa lokið stóra vinnuvélanámskeiðinu.
Reynsla af belta- og hjólavélum er æskileg.

Skriftstofustjóri
Viðkomandi þarf að hafa reynslu af skrifstofustörfum. 

Starfsfólk í mötuneyti og ræstingar
Viðkomandi sér um ræstingar á vinnubúðum og aðstoðar í mötuneyti.

Almennir byggingaverkamenn
Reynsla í starfi er æskileg.

Umsókn skal skila inná vef ÍAV, www.iav.is, fyrir 24. apríl næstkomandi. Öllum umsóknum 
verður svarað og farið verður með þær sem trúnaðarmál. Nánari upplýsingar veitir Magni 
Helgason, mannauðsstjóri í síma 530-4200.

Riddaragarði | Sími 895 6962

Vélaleiga og 
efnisflutningar

Óskum sunnlendingum 
svo og landsmönnum 
öllum gleðilegra jóla og 
farsældar á komandi ári.

Mekka íssins 
Erum í miðbæ 
Hveragerðis

Ís í vél, 4 tegundir  |  Kúluís
Pinnaís  |  Krap  |  Bragðarefur
Ísfrappó  |  Sælgæti  |  Franskar

Samlokur  |  Gos  |  Snakk
Bland í poka  |  Pylsur  |  Kaffi

Opnunartími
mán-fim 10 - 21 / fös 10 - 22
lau 12 - 22 og sun 12 - 21 Breiðamörk 10, Hveragerði



Bílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · Selfossi · Sími 480 4000 · www.bilasalaselfoss.is www.skoda.is

Verð frá aðeins

2.940.000 kr.

ŠKODA Rapid kemur skemmtilega á óvart, bæði í akstri og viðmóti. Hreinar línur, nýtt aflmikið yfirbragð 

og tímalaus fágun gera Rapid að frábærum kosti. Komdu í reynsluakstur og snertu á framtíðinni.

ŠKODA Rapid

Stenst kröfur 
sem stærri bílar 
væru stoltir af

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

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

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Hvað er rangt 
við þessa mynd?
Bæjarstjórinn í sveitarfélaginu þínu, 

sem einnig er kjörinn bæjarfulltrúi 
er með áætis tekjur, og sveitarfélagið 
veitir ágætis þjónustu. Það er samt margt 
að, grunnskólarnir eru fjársveltir af því 
fjárhagsaðstoðin er þungur baggi. Ná-
grannasveitarfélagið er með mun lægri 
útsvarsprósentu. Hjónin eru skráð þar 
með lögheimili og greiða sína skatta 
þangað.

Miklu hagstæðara fyrir þau.
Hvað er rangt við þessa mynd?
Jú, í fyrsta lagi þá býður þessi einstak-

lingur sig fram til að ráðstafa þínum pen-
ingum og eflaust lofað að efla grunn-
þjónustuna í sveitarfélaginu.

Í öðru lagi, þá bauð þessi einstaklingur 
sig fram til að ákvarða þær reglur sem 
sveitarfélagið setur.

Í þriðja lagi, þá bauð þessi einstak-
lingur sig fram til að ákveða hvað þú 
átt að borga svo hægt sé að reka sveitar-
félagið, t.d útsvarsprósentuna, fast-
eignaskatt, leikskólagjöld o.fl

Finnst fólki þetta bara allt í lagi? 
Manneskjan bauð sig fram en tekur 

ekki þátt í að reka sveitarfélagið en finnst 
allt í lagi að allir aðrir geri það? En notar 
þjónustu sveitarfélagsins fyrir sig og sína. 

Þessi mynd hinsvegar getur ekki orðið 
að veruleika, enda búið er að koma í veg 
fyrir þetta í lögum. 

En finnst okkur allt í lagi að alþingis-
menn komist upp með þetta? Að fólk 
sem bauð sig fram til að setja lög og 
reglur fyrir okkur hin og ráðstafa þar 
með eignum okkar og tekjum komist 
upp með þetta?

Af því það er svo erfitt og flókið að 
eiga peninga á Íslandi!

Það er engin munur á kjörnum full-
trúa í sveitarstjórn eða Alþingi. Þetta 
hefur allt það sama að markmiði og til-
heyrir ,,hinu opinbera“

Annað er svo, að bæjarfulltrúinn 
getur alveg átt félag á Tortóla, nú er búið 
að skoða borgarfulltrúa Reykjavíkur-
borgar, einn búinn að segja af sér, gott 
hjá honum.

Það skilur eftir 73 sveitarfélög og slatta 
af kjörnum fulltrúum.


