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Stefnan í 
ferðamálum 
er skýr, segir 

ráðherra 
ferðamála

bls. 10.

Uppsagnir og hallarekstur HSu
Heilbrigðisstofnun Suðurlands, 

HSu, glimir við mikla rekstr-
arerfiðleika. Fjölda starfsfólks 

var sagt upp störfum nú í sumar og upp-
safnaður rekstarhalli er mikill. Furðuleg 
og röng forgangsröðun stjórnvalda, segir 
Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfullrúi í Ár-
borg og Ásta S. Stefánsdóttir, bæjarsjóri 
Árborgar, segir að bæjaryfirvöld hafi 

miklar áhyggjur af stöðu stofnunarinnar, 
ekki síst vegna aukins álags ferðafólks. 

Ásta segir í samtali við Suðra að bæj-
arráð Árborgar hafi lýst miklum áhyggjum 
af stöðu mála, bæði hvað varðar veru-
lega aukið álag á stofnuninni, s.s. vegna 
ferðamannastraumsins, og erfiða fjárhags-
stöðu. „Bæjarráð hefur meðal annars bent 
á að óeðlilegt sé að tekjuaukning ríkisins 

vegna stóraukinnar ferðaþjónustu nýtist 
ekki til að mæta auknu álagi í heilbrigð-
isþjónustu,“ segir Ásta. „Það er furðuleg 
og hreinlega röng forgangsröðun hjá 
stjórnvöldum ef ekki verða settir auknir 
fjármunir til reksturs þessarar lykil stofn-
unar í okkar samfélagi,“ segir Arna Ír. 

 Frh. bls. 2. 

Þjóðin valdi Guðna Th. á Bessastaði

Suðri óskar nýkjörnum forseta og fjölskyldu 
hans til hamingju með glæsilega kosningu
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Guðjón Róbert Ágústsson sýnir 
ljósmyndir á Bókasafninu í Hveragerði 
Föstudaginn 1. júlí var opnuð sýn-

ing á ljósmyndum eftir Guðjón 
Róbert Ágústsson á Bókasafninu 

í Hveragerði. Flestar myndirnar voru 
teknar á síðasta ári (2015) og sýna lit-
skrúðugar myndir af steinum í íslenskri 
náttúru. Marglitar fléttur, skófir og 
mosar skreyta steinana og búa til alls 
konar myndir sem gaman er að skoða. 

Róbert hefur unnið við ljósmyndun 
síðan í maí 1965 þegar hann hóf störf 
á ljósmyndadeild Dagblaðsins Tím-

ans við prentmyndagerð og blaðaljós-
myndun. Hann vann á Tímanum og 
NT fram í júní 1984. Frá þeim tíma 
hefur hann unnið sjálfstætt sem ljós-
myndari og blaðamaður. Róbert hefur 
búið í Hveragerði síðastliðin fjögur ár. 

Sýningin verður opin um leið 
og safnið, mánudaga kl. 11-18: 30, 
þriðjudaga-föstudaga kl. 13-18: 30 
og laugardaga kl. 11 – 14 og stendur 
út júlí. Myndirnar eru allar til sölu á 
góðu verði. 

Áhugasamir eru hvattir til að tryggja sér pláss tímalega. Vinsamlegast hafið samband við Auði hjá Sumarhúsinu og 
garðinum í síma 824 0056, netfang: audur@rit.is eða Kristínu í Lindinni í síma 894 2341, netfang: lindin-selfossi@simnet.is.

Bjóðum öllum þeim sem áhuga hafa, fyrirtækjum, handverksfólki, listamönnum og fleirum að slást í hóp 
með okkur, koma og selja varning sinn og búa til skemmtilega markaðsstemningu í hjarta Sellfossbæjar.

Sumarhátíðin
stefnumót við Múlatorg

á horni Eyravegar og Fossheiðar
laugardaginn 16. júlí

Hefur þú eitthvað að selja eða kynna?

Jón Daði fór á kostum á EM
Þjóðin fylgdist 

agndofa með 
einstökum af-

rekum landsliðsins 
íslenska í fótbolta í 
Frakklandi á EM. Einn 
af bestu leikmönnum 
mótsins var afreksmað-
urinn Jón Daði Björns-
son frá Selfossi, sem 
jafnframt skoraði eitt 
af bestu mörkum móts-
ins. Hér tekst kappinn 
á við Portúgali og fer 
létt með þá. Einstak-
lega glæsilegur íþrótta-
maður og nú í fremstu 
röð knattspyrnumanna.

Bryggjuhátíðinni aflýst  
- söfnunarreikningur stofnaður
Af virðingu við aðstandendur og 

minningu Hjalta Jakobs Inga-
sonar, sem lést í bruna á Stokkseyri 
síðastliðinn föstudag, hefur verið 
tekin ákvörðun um að aflýsa Bryggju-
hátíð 2016, sem stóð til að halda á 
Stokkseyri um næstu helgi. 

„Orð eru máttvana og fá ekki lýst 
þeirri sorg og þeim söknuði sem 
hvílir á foreldrum, systkinum og 
aðstandendum Hjalta Jakobs. Við 
vottum foreldrum, systkinum og 
aðstandendum Hjalta Jakobs okkar 
dýpstu samúð og hluttekningu. Megi 
allt hið góða styrkja ykkur í sorginni 
og megi hlý minningin um ungan, 
fallegan, ljóshærðan dreng vaka í 

huga ykkar og hjörtum um ókomna 
framtíð,“ segir í tilkynningu frá há-
tíðarhöldurum. 

Stofnaður hefur verið reikningur 
til styrktar fjölskyldu Hjalta Jakobs, 
en hann lætur eftir sig foreldra og 
tvær yngri systur. Reikningurinn er 
í nafni móður Hjalta Jakobs, Gunn-
hildar Ránar Hjaltadóttur. Reikn-
ingsnr. 0586-14-400054, kt. 210686-
4449. 

Margt smátt gerir eitt stórt og Suðri 
hvetur alla sem eru aflögufærir til 
þess að leggja fjölskyldunni lið. 

Bænastund var haldin í Stokks-
eyrarkirkju á þriðjudagskvöldið 
vegna andláts Hjalta Jakobs. 

Uppsagnir og rekstrarhalli 
hjá HSu - slæm lausafjárstaða
Mjög er nú þrengt að rekstri 

Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands, HSu, sem 

kemur fram í því að 18 manns var 
sagt upp störfum og mikill rekstrar-
halli hefur myndast, en hann var 100 
milljónir króna á fyrstu fjórum mán-
uðum þessa árs. Stofnunin glímir við 
verulegan fjárhagsvanda. 

Samkvæmt fjárlögum þessa árs 

er ráðgert að stofnunin hafi um 
4,1 milljarð króna frá ríkinu til 
rekstursins. Erfiðlega gengur að ná 
utan um hallareksturinn en vel-
ferðarráðuneytið hefur leitað eftir 
skýringum hjá stjórnendum stofn-
unarinnar og gripið hefur verið til 
hagræðingaraðgerða í rekstrinum. 
Þær aðgerðir eru undir eftirliti ráðu-
neytisins. 

Lausafjárstaða HSU er slæm og 
mikið af útistandandi ógreiddum 
skammtímareikningum. Skuldar 
stofnunin þar á meðal ýmsum fyrir-
tækjum í héraðinu talsvert fé, og þar 
með talið einum lánardrottni sínum 
um 50 milljónir króna. 

Þá hefur átján starfsmönnum í 
rúmlega þrettán stöðugildum verið 
sagt upp hjá stofnuninni. 

Rektrarhalli stendur 
HSu fyrir þrifum
Almenningur og stjórnvöld hafa 

áhyggjur af stöðu Heilbrigðis-
stofnunar Suðurlands í kjöl-

far frétta af miklum rekstrarvanda og 
fjölda uppsagna á stofnuninni. Ásta S. 
Stefándóttir, bæjarstjóri Árborgar segir 
í samtali við Suðra bagalegt að rekstr-
arhalli fyrri ára skuli ekki hafa verið 
gerður upp við sameiningu heilbrigðis-
stofnana á Suðurlandi. Hin nýja stofnun 
hafi í farteskinu uppsafnaðan rekstrar-
halla þeirra stofnana sem í reynd hafa 
verið lagðar niður og standi það fram-
tíðarrekstri fyrir þrifum. „Bæjarráð 
Árborgar hefur lýst áhyggjum af stöðu 
mála, bæði hvað varðar verulega aukið 
álag á stofnuninni, s.s. vegna ferða-
mannastraumsins, og erfiða fjárhags-
stöðu. Bæjarráð hefur meðal annars 
bent á að óeðlilegt sé að tekjuaukning 
ríkisins vegna stóraukinnar ferðaþjón-
ustu nýtist ekki til að mæta auknu álagi 
í heilbrigðisþjónustu. Tekjuaukningin 
þarf að skila sér til rekstrar innviða 
samfélagsins þannig að ekki þurfi að 
koma til frekari skerðingar á þjónustu 
við íbúa,“ segir Ásta. 

Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi 
S-lista tekur í sama streng í samtali við 
blaðið og segir það óásættanlegt og 

óskiljanlegt með öllu að með auknu 
álagi á HSu vegna mikils fjölda ferða-
manna á svæðinu skuli stjórnvöld ekki 
veita meira fé til stofnunarinnar.“Það er 
furðuleg og hreinlega röng forgangs-
röðun hjá stjórnvöldum ef ekki verða 
settir auknir fjármunir til reksturs 
þessarar lykil stofnunar í okkar sam-
félagi. Að undanförnu hefur verið rætt 
um nauðsyn þess að bæta þjónustuna 
við íbúa eins og t.d. að stytta biðtíma 
eftir tímum hjá heimilislæknum og 
auka sálfræðiþjónustu. Nú hins vegar 
berast fréttir af niðurskurði og upp-
sögnum á starfsfólki á stofnuninni 
og ekki verður þjónustan bætt með 
slíkum aðgerðum. Ég skora á stjórn-
völd að bregðast strax við þessari stöðu 
stofnunarinnar. Það verður að tryggja 
nægt fé til rektursins því stofnunin og 
samfélagið getur ekki tekið á sig meiri 
niðurskurð,“ segir Arna Ír. 

Ásta S. Stefánsdóttir. Arna Ír Gunnarsdóttir.
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Berglind Ómarsdóttir hélt 
tískusýningu í Eldheimum 
á Goslokahátíðinni
Goslokahátíðin var haldin með 

glæsibrag í Vestmannaeyjum 
um helgina. Þar var margt viðburða 
og einn af þeim var þriðja tískusýning 
Eyjakonunnar Berglindar Ómarsdóttur 
í Eyjum. 

Berglind hélt sína fyrstu sýningu 
árið 2008 þegar byrjað var að grafa 
upp húsin á safninu og svo aftur 2014 
þegar Eldheimar opnaði. 

Berglind, sem nýlega út skrif aðist 
sem kjóla- og klæðskera meist ari hélt 
glæsilega tískusýningu í Reykjavík fyrir 
stuttu síðan og mun hún sýna hluta 
af þeim fatnaði ásamt nýrri hönnun. 
Vörur Berglindar hafa verið til sölu í 
Gallery BKgler og verður hún þar eftir 
sýningu og um gosloka helgina. 

Þó að Berg lind hafi útskrifast ný-
verið sem kjóla- og klæðskera meist-
ari er hún alls ekki ný liði inn í tísku-
heiminum, því hún hef ur unnið sem 

hönnuður í fjölda mörg ár og haldið 
tísku sýn ing ar í Vest manna eyj um og 
Lúx em borg þar sem hún bjó og starfaði 
í sjö ár. Eyjafréttir greindu frá.

Árin eftir að 
alþjóðamark-
aðir fjármála 

féllu með látum ætla 
svo sannarlega að 
verða bæði söguleg og 
sviptingsöm. Hefðbundnir stjórnmálaflokkar á Vesturlöndum eru flestir í 
djúpstæðri tilvistarkreppu. Lýðskrumarar yst til hægri vaða uppi í mörgum 
löndum og gera út á tilvistarangistina með því að ala á ótta við útlendinga.

Síðustu sviptingar voru Brexit. Einstaklega vond og illa ígrunduð ákvörðun 
breska íhaldsins, til þess eins að lægja öldur innan flokksins, varð til þess að 
almenningi var att á ókannað forað útgöngu úr Evrópusambandinu eftir 40 
ára veru landsins í því. Afleiðingarnar og það sem við tekur er fullkomlega 
óljóst og við blasir myrkari framtíð einnar áhrifmestu þjóðar álfunnar. 

Það var ekkert sem kallaði á atkvæðagreiðslu um áframhaldandi veru Bretlands 
í Evrópusambandinu, nema hræðsla hægri vængsins í Íhaldsflokknum við 
uppgang þjóðernispopúlistanna í UKip undir forystu Nigel Farage. Hann er 
nú, líkt og Boris Johnson hinn helsti talsmaður Brexit, flúinn af hólmi og lætur 
öðrum eftir að hreinsa upp eftir forkastanlega framgöngu útgöngumanna.

Verkamannaflokkurinn var hálf volgur í baráttunni gegn Brexit og sýpur 
nú seiðið af því. Jeremy Corbyn, formaður flokksins, mætti seint og illa til 
leiks og missti fyrir vikið stuðning stærsta hluta þingflokksins. Spurt er að 
leikslokum en allt stefnir í nýtt formannskjör í flokknum eftir Brexit áfallið.

Allt er þetta hluti af söguleum hræringum á vettvangi stjórnmálanna, sem 
misstu að miklu leyti traust almennings í fjármálahruninu. Ekki batnar það nú 
þegar hinir ríku sópa í sívaxandi mæli til sín arði samfélagsins og verða ríkari 
en nokkru sinni fyrr. Allt stefnir í sama farveg, nema að þeir efnameiri virðast 
verða efnaðri en nokkurn tímann áður í mannkynssögunni og millistéttin, 
límið í samfélaginu, verður minni og veikari. 

Við blasir aukin gliðnun og óásættanlegt bil á milli þeirra ríku og fátæku. 
Þeirra sem eiga og hinna sem berjast í bökkum í gegnum lífið í viðvarandi 
afkomuótta. 

Fátt breyttist til batnaðar eftir kreppu þegar litið er til lífsbaráttu hins vinnandi 
manns og fáar varnir sem vit er í voru reistar til að stemma stigu við óhóf-
legri auðsöfnun og breikkandi bili í samfélaginu. Verði það ekki gert á næstu 
árum munu afleiðingarnar verða alvarlegar. Lönd einangrast og átök þjóða 
og þjóðarbrota fara vaxandi. Lýðskrumið mun vaða uppi með vondum af-
leiðingum fyrir veröldina alla.

Það er þetta sem ógnar tilvist hinnar hefðbundnu miðju stjórnamálanna og 
elur á uppgangi öfgafafla sem gera út á ótta fólks og óánægju. Takist hinum 
hófsömu miðflokkum, hér heima og annarsstaðar á Vesturlöndum, ekki að 
fóta sig aftur og setja fram lausnir er varða lífsbaráttu almennings stefnir í 
óefni og upplausn á vettvangi stjórnmálanna. Sögulegar sviptingar síðustu 
vikna og mánaða gætu þá reynst smjörþefur þess sem koma skal.

Björgvin G. Sigurðsson.

Sögulegar 
sviptingar
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Suðri inn á hvert heimili!

Rétturinn til að vera ég
Orð geta allt, þau byggja upp 

og þau brjóta niður. Orð geta 
sett af stað styrjöld og komið 

á friði. 
Orð hafa þann góða eiginleika að 

þegar við notum þau í samskiptum og 
lýsingum að þá erum við erum umfram 
annað að lýsa okkur sjálfum. Við erum 
að lýsa siðferði okkar og viðhorfum 
þrátt fyrir að við séum að fjalla um 
annað fólk. 

Því miður virðist það vera að aukast 
að við setjum „stimpil“ á fólk og að-
greingum. Vissulega eru rök fyrir því 
að stundum eigi það við að aðgreina 
en það sem skiptir þá mestu máli er til 
hvers við aðgreinum og hvaða orð við 
notum til aðgreiningar. Höfum það í 
huga að með ónærgætni í orðum að 
þá getur t.d. einstaklingur auðveldlega 
orðið  „fötlun“ eða „sjúkdómur“. Það á 
ekki að skipta máli hvaða verkefni lífið 
færir okkur. 

Öll viljum við vera einstaklingar. Við 

eigum rétt á því að vera einstaklingur en 
ekki „fötlun“ eða „sjúkdómur“. 

Ef við þurfum að glíma við krabba-
mein, þá erum við ekki „krabbameinið“ 
eða“krabbameinssjúklingur“. Við erum 
einstaklingur sem er að glíma við 
krabbamein. Sama á t.d. við um ADHD, 
þar er einstaklingur sem er að takast á 
við ADHD hann er ekki ADHD. 

Mannvirðing felst í því að missa 
aldrei sjónar af hverjum einstakling og 
réttinum til að vera einstaklingur, óháð 
því hvaða verkefnið lífið felur okkur. 
Það er von mín að við hættum að tala 
um fatlað fólk og fatlaða. Tölum frekar 
um fólk með fötlun eða einstakling 
með fötlun. Þegar það er nauðsynlegt 
að aðgreina, sem í eðli sínu á að vera 

eins sjaldan og hægt er, gerum það þá 
með áherslu á einstaklinginn. Ekki fötl-
unina eða sjúkdóminn. Hugum vel að 
orðum okkar þegar við tölum um fólk 
og skilgreinum það. Gerum það ávallt 
af mannvirðingu. 

Orð eru eitt það mikilvægasta sem 
við eigum. Með orð ber að fara af hóg-
værð, vinsemd og virðingu. 

„Orð eru eitt það mikilvæg-
asta sem við eigum. Með 
orð ber að fara af hógværð, 
vinsemd og virðingu.“

Höfundur er
Guðmundur Ármann Pétursson, 

sveitarstjórnarmaður  
Grímsnes- og Grafninshreppi. 

Svelt heilbrigðiskerfi
Starfsmönnum á Heilbrigð-

isstofnun Suðurlands er nú 
fækkað um 18 eða um rúm 13 

stöðugildi á sama tíma og álag á starfs-
fólkið hefur vaxið mjög mikið undan-
farin ár. Álagið hefur vaxið fyrst og 
fremst vegna fjölgunar ferðamanna á 
Suðurlandi en einnig vegna þess að við 
Íslendingar lifum lengur. Núverandi 
ríkisstjórn hefur nú mætt auknu álagi 
á Heilbrigðisstofnun Suðurlands með 
kröfu um niðurskurð og hagræðingu. 

Engum dettur í huga að halda því 
fram að Íslendingar hafi ekki efni á 
að veita góða heilbrigðisþjónustu fyrir 
alla. Við stjórnmálamenn verðum að 
svara spurningunni um hvernig al-
mannafé nýtist best og hvernig við 
gerum heilbrigðisstofnunum kleift að 
halda góðu starfsfólki og mæta þörfum 
sjúklinga um land allt. Það þarf að 
svara kalli fólksins í landinu um að 
heilbrigðisþjónustu verði raðað framar 
þegar að fjármunum er úthlutað úr 
ríkiskassanum. Núverandi ríkisstjórn 
virðist ekki hlusta og er greinilega ófær 
um að leysa vandann farsællega. 

Borgað fyrir heilsu
Þótt sjúklingum hafi fjölgað jafnt og 
þétt vegna fleiri ferðamanna og hækk-
andi aldurs þjóðarinnar, hefur upp-
bygging sjúkrahúsa og heilsugæslu-
stöðva ekki fylgt þeirri þróun. Aftur á 
móti hefur hlutur sjúklinga í kosnaði 
við rekstur kerfisins vaxið jafnt og 
þétt. 

Sjúklingar eiga ekki að þurfa að taka 
upp veskið þegar þeir þurfa á læknis-
hjálp að halda, og Íslendingar munu 

seint sætta sig við lakari og dýrari þjón-
ustu en þekkist hjá nágrannaþjóðum 
okkar. Þess vegna viljum við í Samfylk-
ingunni setja heilbrigðisþjónustuna 
efst á forgangslistann. Við viljum leiða 
stærsta verkefni næsta kjörtímabils 
sem er endurreisn heilbrigðiskerfisins. 

Við viljum: 
• Efla heilsugæsluna um allt land. 
• Hefja byggingu nýs Landspítala við 

Hringbraut. 
• Eyða löngum biðlistum eftir 

nauðsynlegum aðgerðum hratt og 
örugglega. 

• Uppbyggingu hjúkrunarheimila fyrir 
aldraða og langveika þar sem búið er 
vel að fólki með persónulegri þjón-
ustu. 

• Betra aðgengi að geð- og sálfræði-
þjónustu með áherslu á börn og ungt 
fólk. 

• Og lögfesta notendastýrða persónu-
bundna aðstoð. 

Markmiðið er skýrt því öll viljum 
við betri heilbrigðisþjónustu, en það 
skiptir máli hvernig verkefnið verður 
leyst. Við í Samfylkingunni vitum að 
með gildi og forgangsröðun jafnað-
arstefnunnar að leiðarljósi, munum 
við leysa það þannig að sómi verði af. 

Höfundur er
Oddný G. Harðardóttir, formaður 

Samfylkingarinnar.

Bókasafnskort í 60 ár
Uppáhaldsgestir okkar á Bókasafn-

inu eru margir. Í gær voru liðin 
60 ár síðan Sigurjón Erlingsson fékk 
sér bókasafnskort í safninu á Selfossi. 
Í tilefni dagsins fékk hann köku og ís 
og starfsfólkið naut að sjálfsögðu góðs 
af. Það er gaman að segja frá því að 
blómin á myndinni eru úr garðinum 
hjá Sigurjóni. 

Takk fyrir að auðga líf okkar með 
daglegri heimsókn og deila með okkur 
vísum og visku,“ segir á facebooksvæði 
Bókasafns Árborgar. 

Sigurjón með starfsfólki Bókasafns-
ins. 
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„HRÍFANDI OG 
   RÓMANTÍSK!“

– INDEPENDENT

FEMINA

Hugljúf og harmræm ástarsaga 

sem farið hefur sannkallaða sigurför 

um heiminn og hefur nú verið 

kvikmynduð í Hollywood.„Fyndin og hrífandi en aldrei fyrirsjáanleg.“

USA TODAY

– IND
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EINTAKA 
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Jean-Rémi skrifar um stjórnmál fyrir Suðra: 

Brexit: Enginn veit hvað átt
hefur, fyrr en misst hefur
Þann 23. júni kusu Bretar um úr-

göngu úr Evrópusambandinu. 
Aðskilnaðarsinnar urðu ofan á 

með naumum meirihluta. Nigel Farage 
og Boris Johnson, sem voru í farar-
broddi „Leave“-herferðarinnar, hella 
kampavínið í glösin. Marine Le Pen og 
aðrir þjóðernissinnar um alla Evrópu 
glotta og fagna. Donald Trump hrósar 
Bretum vestanhafs (kannski gæti hann 
aðstoðað við að reisa múr í kringum 
Bretlandseyjar), en í Miðausturlöndum 
eru það samtökin ISIS sem kætast mest 
og hrósa happi. Deila og drottna, þið 
vitið. . . 

Og hverjir slást í hópinn til að fagna 
þessu á Íslandi? Ólafur Ragnar, Sig-
mundur Davíð og Davíð Oddsson. 
Þeir sem fagna þessari þjóðaratkvæða-
greiðslu hvað mest eru jafnframt þeir, 
sem hafa lagst hvað harðast gegn því, 
að sama þjóðaratkvæðagreiðslan fari 
fram hér á Íslandi. 

Lýðræði, já, en bara þegar það hentar 
okkur. 
Og enn eina ferðina er dælan látin ganga 
um hvað málið sé mikill áfellisdómur 
yfir stefnu ESB, um að Sambandið sé 
„brennandi hús“. Ef útganga eins ríkis 
segir allt um misheppnaða stefnu ESB, 
hvað segir þá innganga þeirra 27 ríkja 
sem hafa þrátt fyrir allt ákveðið að 
ganga í sambandið? Hvað með Skotum 
og Írum, og hvað með Lundúnarbúar, 
sem allir vilja vera áfram? 

Enn eina ferðina er dælan látin 
ganga um sjálfstæðið og fullveldið. 
Jú, vissulega voru evrópuþjóðirnar 
sjálfstæðari áður en ESB kom til 
sögunnar. Þær voru líka mikið upp-
teknar við að þurrka hvor aðra út af 
heimskortinu. Og jú, við Íslendingar 
værum sjálfstæðari einstaklingar ef 
við hefðum ekki alþingismenn og 
aðra embættismenn úr Reykjavík til 
að leggja okkur líflínurnar og drekkja 
okkur í reglugerðum. Við gætum 
sparað miklum fjárhæðum með því 
að jafna Alþingi við jörðu og senda 
þingmennina heim. Við gætum bara 
haft Goða eins og í gamla daga. 

Aukin samvinna 
bætir samfélagið 
Það þarf hins vegar ekki að lesa margar 
Íslendingasögur til að átta sig á því, 
að aukin samvinna okkar á milli og 
sterkt yfirvald hefur mikið bætt þetta 
litla samfélag okkar. Það er allavega 
ekki eins blóðugt og það einu sinni 
var. Vissulega er Alþingi langt frá því 
að vera fullkomið og ýmislegt hægt 
að setja út á stjórnkerfið og stjórn-
málamenn. Það er nauðsynlegt að 
gagnrýna, en gagnrýnin verður að 
vera uppbyggileg. Gagnrýnin á ESB 
í Bretlandi snýst nú um stundir ekki 
um að bæta Sambandið, heldur um 
að eyðileggja það. Svipuð gagnrýni 
heyrist oft á Íslandi. 

Að byggja upp samvinnu er mikið 
puð. Það að eyðileggja er hins vegar 
afar fljótgert. 

Nú er það sjálfsagt að hafa þá 
skoðun að Ísland eigi að haldast utan 
ESB, en stjórnmálaleiðtogar sem tala 
gegn inngöngu í ESB verða að gera upp 
við sig hvort þeir vilji vera í liði með 
Farage, Trump og Isis og kætast yfir 
eyðileggingunni, eða hvort þeir hafa 
raunverulega eitthvað fram að færa, 
einhverja uppbyggilega gagnrýni um 
hvernig megi bæta evrópusamstarfið. 

Um daginn var ég að renna yfir ein-
hverjar samræður á samfélagsmiðlum. 
Einn viðmælandi skrifaði eitthvað á 
þá leið, að allir stjórnmálamenn á Ís-
landi væru spilltir og vonlausir. „Sami 

rassinn undir þeim öllum“, eins og er 
gjarnan sagt. Helgi Hrafn, þingmaður 
Pírata, var einn þeirra sem tók þátt í 
umræðunum. Hann átti stutt og skor-
inort svar: „Bjóddu þig fram!“

Til þeirra stjórnmálamanna sem 
finna Evrópusambandinu allt til for-
áttu svara ég eins og Helgi: geriði þá 
eitthvað, spýtið í lófana og reynið að fá 
Ísland til að taka þátt í þessu samstarfi. 
Það þýðir ekkert að standa við hliðar-
línuna og tuða um hvað leikmennirnir 
séu ömulegir, um leið og beðið er eftir 
brauðmolunum. 

Tækifærissinnaðir  
loddarar
„Ég hef ekkert á móti Evrópu, það 
er bara Evrópusambandið sem ég vil 
ekki sjá.“

Þetta hef ég heyrt margan ESB- 
andstæðinginn útskýra fyrir mér. Ég 
vildi að ég gæti trúað því, enda er það 
oft sagt í fullri hreinskilni. Það leynir 
sér þó ekki, ef fylgst er með Brexit-
-umræðunni í Bretlandi, að andúð á 
ESB annars vegar og útlendingaandúð 
hins vegar eru sprotin úr sama jarð-
vegi. Þetta er ekki vinsælt að segja, en 

eins og Bretarnir myndu orða það: 
"Let's call a spade a spade". Í Bret-
landi jafnt og alls staðar í Evrópu eru 
þeir stjórnmálaflokkar sem tala hvað 
mest gegn ESB jafnframt þeir flokkar 
sem taka hvað hörðustu afstöðu gegn 
innflytjendum og ala gjarnan á andúð 
gagnvart þeim. 

Leiðtogar Brexit-kosningabarátt-
unnar hafa nú verið afhjúpaðir fyrir 
það sem þeir eru: ómerkilegir, tæki-
færissinnaðir loddarar sem hafa engu 
fram að færa, engar lausnir á þeim 
félagslegum og efnahagslegum vanda 
sem Breskt samfélag stendur frammi 
fyrir, en gera þess í stað innflytjendur 
og Evrópusambandið að blóraböggli. 

Daginn eftir kosningar kom strax 
í ljós að Farage og félagar hyggðust 
engan veginn standa við loforð um 
gull og græna skóga eftir útgöngu, 
og höfðu enga hugmynd um hvernig 
þeir myndu útfæra útgönguna. Ekkert 
plan, bara rifið kjaft, og eyðilegging. 

Stjórnmálafræðingar á Íslandi 
virðast vera þeirrar skoðunar, að með 
þessari ákvörðun Breta muni róður-
inn þyngjast mikið hjá Evrópusinnum 
á Íslandi. Kannski hafa þeir rétt fyrir 
sér, ekki er ég stjórnmálafræðingur. 
En það gæti þó farið svo, að þvert á 
móti fari einhverjir að sjá í gegnum 
reykinn, enda á útganga Breta eftir að 
afsanna ýmsar flökkusögur um Sam-
bandið. Til að byrja með, sú flökku-
sögu að ríki geti ekki gengið úr Sam-
bandinu. Það gæti farið svo, að menn 
láti ekki lengur bjóða sér þennan 
hræðsluáróður sem hér hefur verið 
borinn fram af misjöfnun stjórnmála-
mönnum áratugum saman. Að menn 
fari að gúggla hvað ESB snýst um í 
raun og veru, eins og Bretar eru nú að 
gera, aðeins of seint vissulega.

Brexit gæti þannig haft óvæntar 
afleiðingar, til lengri tíma litið, því 
Bretar virðast staðráðnir í að sanna 
hið gamla góða máltæki: „Enginn veit 
hvað átt hefur, fyrr en misst hefur.“

Jean-Rémi Chareyre,  
íbúi í Árborg.

jean-Rémi Chareyre.

David Cameron barðist gegn Brexit.
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Bjarni og Hera setja heimsmet í skeiði
Bjarni Bjarnason frá Þór-

oddsstöðum setti nýtt 
heimsmet í 250m skeiði 

LM 2016 á Hólum. Hann fór 
sprettinn á 21,41 sekúndum 
á Heru frá Þóroddsstöðum, 
en fyrra heimsmet var 21,49 
sekúndur. Bjarni og Hera hafa 
átt næsta einstæðan árangur á 
skeiðvellinum og enn bætir í. 
Til hamingju með heimsmetið. 
Skeið 250 m, fjórir efstu kepp-
endurnir: 
1. Bjarni Bjarnason Hera frá 

Þóroddsstöðum 21,41
2. Gústaf Ásgeir Hinriksson 

Andri frá Lynghaga 22,13
3. Árni Björn Pálsson Dalvar frá 

Horni I 22,24
4. Sigurður Óli Kristinsson 

Snælda frá Laugabóli 22,37

Ölfus: 

Setur fram forsendur í Lýsismálinu
Á dögunum var forseta bæjar-

stjórnar og bæjarstjóra falið 
að ganga til samninga við Lýsi 

á eftirfarandi forsendum: 
Ákvörðun um framtíðarfyrirkomu-

lag starfsemi Lýsis í Þorlákshöfn skal 
liggja fyrir eigi síðar en í lok fyrsta árs-
fjórðungs árið 2017, þ. e. fyrir lok mars. 
Þá skal liggja fyrir hvort Lýsi hyggist 
flytja þurrkstarfsemi sína á þegar 
skipulagt svæði vestan Þorlákshafnar 
eða hvort verksmiðjunni verði lokað án 
frekari uppbyggingar í Sveitarfélaginu 
Ölfusi. 

Ef ákvörðun verður tekin af hálfu 
Lýsis um að hætta fiskþurrkunar-
starfsemi í Sveitarfélaginu Ölfusi eða 
ákvörðun um flutning liggur ekki fyrir 
skv. lið a hér að ofan skal loka fiskþurrk-
unarverksmiðjunni að Unubakka 26 í 

Þorlákshöfn eigi síðar en fyrir lok maí 
2017. 

Ef ákvörðun verður tekin um upp-
byggingu nýrrar verksmiðju á skipu-
lögðu iðnaðarsvæði vestan Þorláks-
hafnar mun fiskþurrkunarstarfsemi að 
Unubakka 26 í Þorlákshöfn lögð niður 
eigi síðar en í lok annars ársfjórðungs 
2018, þ. e. fyrir lok júní þess árs. Undir-
búningur flutnings skal hefjast þegar í 
stað og Lýsi skal sýna fram á trúverðuga 
áætlun um flutning fram til þess tíma. 

Á þeim tíma sem fiskþurrkunarverk-
smiðjan að Unubakka 26 í Þorlákshöfn 
er starfandi verður heimilt að framleiða 
í henni úr allt að 40 tonnum af hráefni á 
sólarhring. Engin þurrkstarfsemi mun 
fara fram í verksmiðjunni í júlí og ágúst 
árin 2016 og 2017. 

Drögin voru samþykkt með 6 at-

kvæðum á móti einu en Guðmundur 
Oddgeirsson kaus gegn og lagði fram 
eftirfarandi bókun: 

Guðmundur OddgeirssonLýsi hf 
hefur haft um 7 ár til að klára sín mál. 
Í ljósi sögunnar er þessi samningur, 
að mínu mati, engin trygging er fyrir 
því að Lýsi hf muni standa við hann. 
Íbúar Þorlákshafnar eiga ekki að þurfa 
að fórna rétti sínum til loftgæða inn á 
heimilum sínum og heftingu á atvinnu-
uppbyggingu um ókomin ár. 

Starfsleyfisskilyrðin sem tilgreind 
eru í auglýsingu Heilbrigðiseftirlits 
Suðurlands dagsettri 1/6/2016 eru vita 
gagnslaus eins og reynslan sýnir. Sem 
dæmi þá eru starfsleyfisskilyrðin 4.6, 4.7 
og 4.8 með öllu ómælanleg og ófram-
kvæmanleg og því á ekki að endurnýja 
starfsleyfið á núverandi stað sem er í 

mikilli nálægð við heimili og hin ýmsu 
fyrirtæki í Þorlákshöfn. Svo má nefna að 
auglýst starfsleyfisskilyrði ganga skemur 
en úrskurður umhverfisráðherra, Kol-
brúnar Halldórsdóttur, frá 8. apríl 2009 
segir til um. 

4.6 Starfsleyfishafi skal koma í veg fyrir 
eða draga úr loftmengun frá athafna-
svæði fyrirtækisins eftir því sem kostur 
er og viðhalda þannig þeim gæðum 

sem felast í hreinu og ómenguðu lofti. 
Fyrirtækið skal sjá svo um að reykur, 
ryk og lofttegundir sem eru hættulegar, 
daunillar eða lyktarmiklar, valdi ekki 
óþægindum í nánasta umhverfi. 

4.7 Takmarka skal lyktarmengun frá 
starfseminni eins og kostur er með því 
að vinna ferskt hráefni og með búnaði 
sem eyðir mengandi efnum úr útblæstri. 
Afsog frá lyktar- og efnauppsprettum 
skal kælt, hreinsað með óson í þvotta- og 
þéttiturni og leitt út í gegnum reykháf 
sem er ekki lægri en ein húshæð miðað 
við gólfflöt verksmiðjuhúss og nærliggj-
andi húsa. Hraði útblásturslofts skal ekki 
vera minni en 20 m/s til þess að koma í 
veg fyrir niðurdrátt. 

4.8 Loftræstingu frá vinnslusvæði 
skal þannig háttað að hún valdi ekki 
óþægindum í umhverfinu vegna ryk-
mengunar, lyktarmengunar eða hávaða. 
Tryggja skal með þrýstingsstýringu að 
að allt loft frá vinnslusvæðum fari í loft-
hreinsikerfi. 

Ákvörðun um framtíðarfyrirkomulag 
starfsemi lýsis skal liggja fyrir eigi 
síðan en í lok mars árið 2017 eða 
eftir um 9 mánuði. Þetta kemur fram 
í drögum að samningi sem lagður var 
fram á bæjarstjórnarfundi Sveitarfé-
lagsins Ölfuss sem haldinn var 23. júní 
sl. Frá þessu er greint í Hafnarfréttum.

Sunnlenskir gæðingar á Landsmóti
Fjöldi sunnlenskra gæðinga, 

knapa og góðhrossa kepptu á 
Landsmóti hestamanna á Hólum 

í Hjaltadal um liðna helgi. Tveir af 
bestu stóðhestum landsins öttu kappi 
um efsta sætið í A og B flokkum gæð-
inga á landsmótinu og náðu báðir 2. 
sætinu. 

Arion frá Eystra-Fróðholti og Daníel 
Jónsson slóu rækilega í gegn á mótinu 
og urðu í öðru sæti í A-flokknum eftir 
magnaða sýningu og Loki frá Selfossi 
náði sama sæti í B-flokknum en það var 
Árni Björn Pálsson sem keppti á Loka. 

Báðir eru þeir Arion og Loki á meðal 
vinsælustu stóðhesta landsins og víst er 
að ekki dregur úr þeim eftir frækinn ár-
angur þeirra á hinu glæsilega landsmóti 
á Hólum. 

Þá var Spuni frá Vesturkoti á 
Skeiðum efstur stóðhesta fyrir afkvæmi 
sem er hreint einstakur árangur hjá svo 
ungum hesti. 

Sunnlensk kynbótahross
Af kynbótahrossum sem stóðu hæst 
má nefna Kolskegg frá Kjarnholtum 
sem var annar í flokki stóðhesta 7 
v og eldri með 8,79 í aðaleinkunn. 
Draupnir frá Stuðlum og Trausti frá 
Þóroddsstöðum voru í 2-3 sæti í flokki 
5 v stóðhesta með 8,64 og Viðja frá 
Hvolsvelli stóð efst í flokki 5 v hryssa 

með einkunina 8,45. Þá varð Fjöður 
frá Þóroddsstöðum, enn eitt afburða-
hrossið úr ræktun Þóroddsstaðabúsins 
og Bjarna Þorkelssonar, varð önnur 

í flokki 4 v kynbótahryssa með 8,35. 
Fjöður er stórættuð hryssa undan þeim 
Von frá Þóroddsstöðum og Kráki frá 
Blesastöðum 1 A. 

Trausti frá Þóroddsstöðum.

Árni Björn Pálsson sýnir loka.

Daníel jónsson leggur Draupni.

Daníel jónsson situr Arion.

Bjarni setur heimsmetið á Hólum. eidfaxi.is

Eyrún Ýr sigraði 
A-flokkinn fyrst kvenna
Eyrún Ýr vann merkan sigur á 

LM 2016 á Hólum þegar hún 
fyrst kvenna sigraði A-flokk 

gæðinga á Hrannari frá Flugumýri 2. 

Eyrún sýndi Hrannar með glæsibrag 
og hlaut hún Gregersen styttuna að 
þessu sinni fyrir framúrskarandi reið-
mennsku og fyrir prúðmennsku. 

Eyrún Ýr og Hrannar.
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Innblásturinn 
er úr náttúru 
Íslands
Vilborg María Ástráðsdóttir, 

Skarði í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi, er silkiprents 

listamaður sem framleiðir og hannar 
fatnað undir merkinu Híalín. Hún 
teiknar allar myndirnar sjálf og vinnur 
að öllu leyti allt í kringum silkiprentið 
svo og saumaskapinn á fötunum. 

Vilborg stóð fyrir sýningu á verkum 
sínum á Uppsprettunni í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi fyrr í júní í félags-
heimilinu Árnesi þar í sveit. Hönnun 
og framleiðsla Híalín hefur vakið 
verðskuldaða athygli enda sérlega 
frumlegur og fallegur fatnaður. 

Allar upplýsingar um Híalín má 

finna á heimasíðunni www. hialin.is 
og á facebook síðu með sama nafni. 

Vilborg segir þetta vera einföld snið 
- en silkiprentið sé það sem skapar 
sérstöðuna. „Náttúrumunstur eru í há-
vegum hjá mér og ég sæki innblástur 
úr náttúru og hálendi Íslands,“ segir 
Vilborg. 

Á sýningunni í Árnesi voru átta 
kjólar sem mynduðu fjallahring utan 
um jökulinn í miðjunni. Á þessum 
8 kjólum voru silkiprentmunstrin: 
Árfarvegur, Jarlhettur, skriðjökull 
(miðjan - jökullinn), Apalhraun, 
Höfuðbein (hrúturinn), Mosaskófir 
og regndropar. 

Bókamarkaður á Selfossi: 

Allir titlar á 500 krónur
Næstkomandi föstudag, þann 

8. júlí, verður opnaður 
bókamarkaður í Leikhúsinu 

við Sigtún með nýjum og notuðum 
bókum. Allar bækur verða þar á sama 
verði, 500 kr. /stk. Fullt hús bóka og 
mörg hundruð titlar í boði. 

Það eru Bókakaffið sem stendur 

að markaðinum í samvinnu við 
Bókabæina austanfjalls. Hér verður 
úrval bókmenntaverka, ævisagna, 
þjóðsagna, fræðirita og bóka um 
aðskiljanlegustu málefni. Í notuðu 
bókunum er yfirleitt ekki nema eitt 
eintak af hverjum titli og þá gildir hið 
fornkveðna að fyrstir koma, fyrstir 

fá. Fjölmörg bókaforlög, bæði stór 
og smá, leggja markaðinum lið með 
afsláttarsendingum af lagerum og 
allir ættu því að finna hér eitthvað 
við sitt hæfi. 

Bókamarkaðurinn verður fyrst um 
sinn opinn frá 12-18 frá föstudegi til 
sunnudags.

Glæsilegur fjallahringur Híalín utan um jökulinn. Ljósmyndir: Gunnar Jónatansson.

Vilborg María stillir upp sýningunni.
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Skýr stefna í 
ferðamálum
-1,2 milljarðar til Suðurkjördæmis,  
segir Ragnheiður Elín í samtali við Suðra. 

Mikil sóknarfæri eru í ferðamennsku á Íslandi og hefur greinin margfaldast á 
undanförnum árum og er nú einn helsti atvinnuvegur landsins. Ferðaþjónustan á 
stóran þátt í þeim hagvexti sem verið hefur á Íslandi undanfarið og skipt sköpum 
í viðsnúningi á atvinnumarkaði eftir fjármála- og gjald miðilskreppuna. Ragn-
heiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra, hefur haft ferðamálin á 
sínu borði sem einn mikilvægasta málaflokkinn á kjörtímabilinu. Hún hefur lagt 
mikla vinnu í að ná utan um málaflokkinn og m.a. innleitt nýtt skipulag og mótað 
skýra stefnu til framtíðar. Hún fór yfir stöðu málaflokksins í samtali við Suðra.

„Ferðaþjónustan hefur verið megin-
drifkraftur hagvaxtar á Íslandi frá 2011 
með vöxt upp á 121%. Greinin felur 
í sér gríðarleg tækifæri til hagsældar 
og jákvæðrar byggðaþróunar. Með 
auknum fjölda ferðamanna hafa tekjur 
þjóðarbúsins vaxið og 8.000 störf skap-
ast. Þessi staða færir okkur bæði mikil 
tækifæri en um leið stórar áskoranir. 
Í upphafi kjörtímabilisins lágu fyrir 
spár um áframhaldandi vöxt og eitt af 
því sem við sáum fljótt var að skortur 
var á heildstæðri stefnumörkun fyrir 

málaflokkinn.“ segir Ragnheiður Elín 
í samtali við Suðra. 

Vegvísir og Stjórnstöð
Hún heldur áfram og segir: „Við höfum 
haft ferðamálin í forgrunni allt kjör-
tímabilið og hófum þegar stefnumótun-
arvinnu árið 2014 í þéttu og góðu sam-
starfi við Samtök ferðaþjónustunnar. 
Yfir 1.000 manns komu að verkefninu 
en því lauk í október á síðasta ári með 
Vegvísi í ferðaþjónustu. Með því erum 
við búin að ná utan um viðfangsefnið 

og fá fólk saman að borðinu en mikil 
þörf var á því.“ 

Að sögn ráðherra var Stjórnstöð 
ferðamála sett á laggirnar á grundvelli 
samkomlags á milli ríkisstjórnar Ís-
lands, Sambands íslenskra sveitarfélaga 
og Samtaka ferðaþjónustunnar. Stjórn-
stöðin er samræmingaraðilinn, Vegvísir 
er stefnan. Stjórnstöðin starfar þvert á 
þau ráðuneyti sem tengjast ferðamálum 
og í stjórn Stjórnstöðvar sitja fjórir ráð-
herrar, fulltrúar Samtaka ferðaþjón-

ustunnar og fulltrúar sveitarfélaga. 
Nú eru allir hagsmunaaðilar komnir 
saman að borðinu. Vinna Stjórnstöðvar 
við innleiðingu stefnunnar hefur verið 
markviss og hefur að sögn Ragnheiðar 
þegar skilað miklum árangri. 

Aldrei meira fé til innviða
Ragnheiður segir að aldrei hafiverið 
lagt til meira fé til uppbyggingar inn-
viða á ferðamannastöðum og á þessu 
kjörtímabili og hafi ríkisstjórnin veitt 
rúmum 2,5 milljörðum til sjóðsins. Það 
hefur gert sjóðnum fært að styðja við 
uppbyggingu um allt land. Að sögn 
Ragnheiðar hafa sveitarfélögin sótt um 
þá styrki sem þeir töldu sig þurfa til 
framkvæmda í Framkvæmdasjóð ferða-
mannastaða. Töluverðan tíma muni 
taka að framkvæma fyrir allt styrktarféð 
en vel sé fylgst með því. Allt Suðurkjör-
dæmi hefur fengið úthlutuðum tæpum 
1,2 milljörðum á kjörtímabilinu. 

„Þar má nefna að hæstu styrkirnir 
hafa gengið til framkvæmda og umbóta 
á okkar dýrmætustu náttúruperlum. 
fór Þannig fóru um 280 milljónir í 
Skaftafellssvæðið, tæpum 170 millj-
ónum hefur verið veitt til Þingvalla-
þjóðgarðsins, 95 milljónum til Geysis 
og 85 í framkvæmdir við Gullfoss auk 
45,5 milljóna til ýmissa framkvæmda 
vegna öryggismála og salernisaðstöðu 
í Reynisfjöru. Þá má einnig nefna 50 
milljónir til verkefna í Þórsmörk og 
45,5 í Dyrhólaey.“ 

„Við höfum sett 350 milljónir í þjón-
ustuhús og bætta salernisaðstöðu og 
380 milljónir til verkefna sem bæta 
öryggi ferðamanna. Ríkið eitt og sér 
fjárfesti fyrir 850 milljónir í sínum 
innviðum vorið 2015. Til að liðka fyrir 
uppbyggingu á ferðamannastöðum var 
gefin út ný reglugerð um starfsreglur 
Framkvæmdasjóðs ferðamannastaða. 
Mótframlag til svæða í eigu og um-
sjón sveitarfélaga og einkaaðila var 
lækkað úr 50% í 20% til að flýta fyrir 
uppbyggingunni og sníða af þá anna-
marka sem voru á reglum sjóðsins.“ 
segir Ragnheiður Elín. 

10 milljarða vöxtur  
í vsk tekjur
„Ferðamenn skila okkur gríðarlegum 
skatttekjum í ríkissjóð. Aukningin 
í virðisaukaskatttekjum ríkisins ein-
göngu af kortaveltu erlendra ferða-
manna á milli áranna 2014 og 2015, 
var hvorki meira né minna en 10 millj-
arðar – þ. e. virðisaukaskatts tekjurnar 
fóru úr 15 milljörðum í 25 milljarða. 
Ferðamenn eru þvi ekki bara þiggj-
endur heldur leggja þeir verulegar 
fjárhæðir til hagkerfisins alls. Áætlað 
er að gjaldeyristekjur af greininni í heild 
muni aukast verulega á næstu árum eða 
fari úr 350 milljörðum árið 2015 í 620 
milljarða árið 2020.“ segir Ragnheiður 
Elín. Þess má geta að heildargjaldeyr-
istekjur okkar námu 1.140 milljarðar 
króna árið 2015.

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

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

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

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

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Ragnheiður Elín í ráðherrastörfunum.
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Komið og gerið góð kaup!

Leikhúsið við Sigtún 
er fullt út úr dyrum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

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

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

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

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

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

Útsölustaðir:
Nótívó Selfossi, Apótekarinn í Vestmannaeyjum
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Englar og menn - tónlistarhátíð 
Strandarkirkju hófst á sunnudag
Tónlistarhátíðin Englar og 

menn hófst í Strandarkirkju 
sunnudaginn 3. júlí nk. og 

verður alla sunnudaga í júlí. Hátíðin 
er nú haldin í fjórða sinn og verður í 
ár glæsileg sönghátíð líkt og á síðasta 
ári þar sem fjölmargir þjóðþekktir 
listamenn koma fram. 

Þ ema hátíðarinnar er englar og 
menn, land, náttúra,  trú og saga þar 
sem íslensk þjóðlög og sönglög, ásamt 
innlendum og erlendum trúarljóðum 
og klassískum verkum, hljóma á um 
klukkustundarlöngum tónleikum. 

Hátíðin hefst með þjóðlagatón-
leikum undir yfirskriftinni „Sálir 
okkar mætast„þar sem Ragnheiður 
Gröndal söngkona og Guðmundur 
Pétursson gítarleikari koma fram en 
sérstakir gestir á tónleikunum verða 
breska þjóðlagasöngkonan Heloise 
Pilkington og með henni leikur Jenni-
fer Bennett á gömbu. Þær koma frá 
Glastonbury og sérhæfa sig í breskri 
þjóðlagatónlist og sérstaklega andlega 
arfinum, tónlist tileinkaðri móður-
kraftinum og trúarlegum söngvum. 

„Verndarvængur“ er yfirskrift tón-
leikanna 10. júlí en þar koma fram 
Björg Þórhallsdóttir sópransöng-
kona og Einar Clausen tenór og með 
þeim leika Chrissie Guðmundsdóttir 
á fiðlu, Ingunn Erla Kristjánsdóttir 
á selló og Hilmar Örn Agnarsson á 
orgel. 

Þann 17. júlí koma fram söngv-
ararnir Kristín Ragnhildur Sigurðar-
dóttir sópran og Ásgeir Páll Ágústsson 
baritón og meðleikari þeirra verður 
Arnhildur Valgarðsdóttir organisti. 

„Í ljúfum blæ“ er svo yfirskrift tón-
leika hjónanna Þóru Einarsdóttur 
sópran og Björns Jónsonar tenórs sem 
haldnir verða 24. júlí og með þeim 
leikur Svanur Vilbergsson á gítar. 

Lokatónleikar hátíðarinnar verða 
svo 31. júlí en þar koma fram Sigríður 
Ósk Kristjánsdóttir mezzósópran og 
Ágúst Ólaffsson baritón og með þeim 
leikur Jón Bjarnason á orgel. 

Tónleikarnir hefjast allir kl. 14 og 
erum um 50 mínútna langir. 
Björg Þórhallsdóttir sópransöng-
kona er listrænn stjórnandi og fram-

kvæmdastjóri hátíðarinnar, sem er 
styrkt af Nýsköpunarsjóði Suðurlands, 
Tónlistarsjóði og Strandarkirkjunefnd. 
Aðgangseyrir að tónleikunum er 1.500 
kr. Ekki er tekið við greiðslukortum. 
Að tónleikum loknum er svo upplagt 
að fá sér hressingu hjá heimamönnum í 
kaffihúsinu T-bæ eða í Pylsuvagninum. 

Strandarkirkja er þekkt áheitakirkja 
og þykir þar vera sérstakur kraftur til 
hjálpar og bænheyrslu. Yfirskrift há-
tíðarinnar vísar til helgisagnarinnar 
um fyrstu kirkjuna þar, um ljósengilinn 
sem birtist sæförum í sjávarháska og 
þeir hétu á í örvæntingu sinni. Hann 
vísaði þeim að landi og þeir reistu þar 
kirkju í þakklætisskyni. 

Nánari upplýsingar veitir: 
Björg Þórhallsdóttir í síma 898 4016

Tveir nýir stjórn end ur hjá Odda
Tveir stjórn end ur hafa komið 

til starfa hjá Odda á síðustu 
vik um, en þetta er Sunnlendi-

ingurinn Kristján Geir Gunn ars son, 
sem er nýr fram kvæmda stjóri sölu- og 
markaðssviðs hjá Odda, og Ingi björg 
Elín Árna dótt ir, sem stýr ir nú gæða-
mál um hjá fyr ir tæk inu. Kristján er frá 
Selfossi og vann á sumrin í Steinsholti 
í Gnúpverjahreppi sem unglingur. 

Kristján Geir hef ur und an far in 
ár starfað sem fram kvæmda stjóri 
markaðs- og sölu sviðs hjá Nóa. Þar 
áður starfaði hann meðal ann ars sem 
markaðsráðgjafi hjá Íslensku aug lýs-
inga stof unni og vörumerkja stjóri hjá 
Ölgerðinni. Kristján er iðnrekstr ar-
fræðing ur og með BSc-gráðu í al-

þjóðamarkaðsfræði frá Há skól an um 
í Reykja vík og MBA-gráðu frá Copen-
hagen Bus iness School. 

Ingi björg er mat væla fræðing ur með 
BSc- og MSc-gráður í mat væla verk-
fræði frá Dan marks Tekn iske Uni-
versitet. Hún hef ur starfað sem sér-
fræðing ur í gæðatrygg ingu hjá Lýsi hf. 
und an far in ár. Ingi björg hef ur meðal 
ann ars unnið sem sér fræðing ur hjá 
Mat væla stofn un og sem yf ir maður 
gæðaeft ir lits hjá Royal Green land. 

Oddi er stærsti fram leiðandi lands-
ins á sviði umbúða úr papp ír og plasti, 
ásamt því að veita at vinnu líf inu fjöl-
breytta prentþjón ustu. Viðskipta vin ir 
Odda eru 3.500 tals ins og einkum á 
sviði sjáv ar út vegs, mat væla fram-

leiðslu, iðnaðar, versl un ar, þjón ustu og 
út gáfu. Oddi hef ur um 230 starfs menn 
á fjór um starfs stöðvum í Reykja vík. 

Kristján Geir Gunn ars son frá Selfossi.

Landsbankinn færir Byggðasafni 
Vestmannaeyja þrjú verka Freymóðs
Landsbankinn færði Byggðasafni 

Vestmannaeyja þrjú málverk 
að gjöf en þau voru afhent í 

Sagnheimum. Þetta eru málverk af 
Vestmannaeyjahöfn eftir listamann-
inn Freymóð Jóhannsson og tvær 
portrettmyndir af fyrrverandi spari-
sjóðsstjórum Sparisjóðs Vestmanna-
eyja. „Heimaklettsmyndin“ svokallaða 
eftir Freymóð var nokkurs konar ein-
kennismálverk sparisjóðsins og hékk í 
afgreiðslusalnum frá 1966. Hún hefur 
því mikla þýðingu í sögu sparisjóðs-
ins og um leið sögu Vestmannaeyja. 
Freymóður er einnig þekktur undir 
listamannsnafninu Tólfti september 
en hann samdi mörg þekkt dægurlög 
undir því nafni. Mynd: Gunnar Ingi.

Vallholti 17    Sími 482-2050    www.billinn.org



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

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

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

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

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

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

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Spenna á vinnumarkaði - lítið 
atvinnuleysi á Suðurlandi
Atvinnuleysi hefur minnkað hratt 

á undanförnum misserum og er 
orðið minna áhyggjuefni en var á síð-
astliðnum árum. Í maí var skráð at-
vinnuleysi 2,2% og meðalatvinnuleysi 
síðustu 12 mánuði 2,6% samkvæmt 
tölum Vinnumálastofnunar. Meðal-
atvinnuleysi hefur ekki verið lægra 
frá ársbyrjun 2009, hvort sem litið er 
til mælinga Vinnumálastofnunar eða 
Hagstofunnar. Þetta kemur fram í Hag-
sjá Landsbankans. 

Nú í maí var atvinnuleysi mest á höf-
uðborgarsvæðinu, 2,4% og þar á eftir 
komu Vestfirðir og Norðurland eystra 
með 2,2%. Suðurnesin voru þannig í 
4. sæti nú í maí. Atvinnuleysi mælist 
minnst á Norðurlandi vestra, um 1%. 

Suðurland er mitt á milli en atvinnu-
leysi í fjórðungnum er 1,7%. Minna 
á meðal karla eða 1,4% og rúm 2% á 
meðal kvenna. 

Atvinnuleysi kvenna er alls staðar 
mun meira en meðal karla. Mestur er 
munurinn á Norðurlandi vestra þar 
sem atvinnuleysi kvenna er rúmlega 
tvöfalt á við karla. Á landinu öllu var 
atvinnuleysi kvenna 2,6% í maí og at-
vinnuleysi karla 1,8%. 

Fjölgun heildarvinnustunda hefur 
verið nokkuð ójöfn á síðustu árum og 
þannig hefur ekki myndast jafn mikill 

þrýstingur á vinnumarkaðinn og var á 
árunum fyrir hrun. Aukning heildar-
vinnustunda á síðustu misserum hefur 
fyrst og fremst byggt á auknum fjölda 
starfandi fólks og vinnutími þeirra 
sem starfa hefur breyst mun minna. 
Þetta bendir til þess að atvinnulífinu 
hugnist betur að fjölga störfum í stað 
þess að lengja vinnutíma þeirra sem 
eru starfandi. 

Innflutningur erlends vinnuafls 
hefur aukist stöðugt á síðustu fjórum 
árum, en á þeim tíma hafa um 5.600 
fleiri útlendingar á aldrinum 20-59 ára 
flutt til landsins en frá því. Þrátt fyrir 
mikla aukningu eru þetta mun færri 
útlendingar en komu inn á vinnumark-
aðinn á árunum fyrir hrun. Á árunum 
2004-2007 komu þannig um 13.500 
fleiri útlendingar á vinnualdri til lands-
ins en fóru frá því. 

Aðstæður á íslenskum vinnumarkaði 
eru því óðum að færast í kunnuglegt 
horf. Lítið atvinnuleysi og umfram-
eftirspurn eftir vinnuafli. Það vantar þó 
töluvert upp á að ástandið verði svipað 
og á árunum 2004-2007. Fjöldi starf-
andi hefur ekki aukist eins mikið og þá 
gerðist og sama má segja um vinnutí-
mann. Þá er innflutningur vinnuafls 
enn sem komið er mun minni en var 
á þessum árum. 

Breytingar á opinni 
móttöku hjá HSu 
Frá og með 20. júní n.k.
• Hluti móttöku færist á dagvinnu-

tíma.
• Aðskilin skyndimóttaka fyrir börn.
• Styttri biðtími á biðstofu með til-

komu tímabókunarfyrirkomulags
Þrátt fyrir að stöður heilsugæslu-

lækna á Selfossi hafi verið fullmann-
aðar þá hefur verið skortur á tímum 
hjá heilsugæslulæknum og almennt 
talsverð bið eftir hefðbundnum 
tímum. Aðalástæðan fyrir þessu er sú 
að þjónusta á bráðamóttöku, sem er 
sívaxandi, hefur dregið úr mögulegu 
vinnuframlagi lækna við hefðbundna 
heilsugæslu. Ein afleiðing takmarkaðs 
tímaframboðs á heilsugæslu er aukin 
aðsókn í samdægursmóttöku ( opna 
móttöku)  heilsugæslulækna sem verið 
hefur starfrækt utan dagvinnutíma – 
síðdegismóttöku. Aðsóknin á þá mót-
töku hefur á köflum verið það mikil að 
hún hefur haft áhrif á bolmagn bráða-
móttöku til að sinna hlutverki sínu.

Til að reyna að bæta þjónustuna 
hefur verið ákveðið að breyta fyrir-
komulagi þessarar samdægursmóttöku 
frá og með 20. júní n.k. Þetta felur m.a. 
í sér að stór hluti hennar færist yfir á 
dagvinnutíma á virkum dögum og á 
dagvinnutíma verður einnig sérstök 
aðskilin skyndimóttaka fyrir börn 
auk hraðmóttöku fyrir fullorðna. 
Sömuleiðis verður í boði aðskilin 
skyndimóttaka fyrir börn um helgar. 
Önnur breyting er að nú verður tekið 
upp tímabókunarfyrirkomulag sem 
ætti að leiða til þess að skjólstæðingar 

þurfi að eyða mun styttri tíma á bið-
stofu en ella. Hægt verður að hringja 
samdægurs/innan sólarhrings til að 
fá tíma og mæta svo rétt fyrir þann 
tíma þannig að biðin á biðstofu ætti 
í flestum tilfellum ekki að vera lengri 
en 10-15 mínútur fyrir hvern og einn.

Vinna er sömuleiðis í gangi við aðrar 
aðgerðir til að bæta aðgengi að hefð-
bundnum tímum á heilsugæslunni á 
Selfossi. Líklegt er að þær aðgerðir fari 
að bera ávöxt með haustinu.

Mikilvægt er að skilja á milli þjón-
ustuþátta á heilsugæslu og bráðamót-
töku á Selfossi. Bráðamóttaka er eins 
og nafnið ber með sér ætluð fyrir 
bráðavandamál, sjúkdóma og slys, sem 
eru alvarleg og þangað er hægt að leita 
beint með slík vandamál. Samdæg-
ursmóttaka á heilsugæslu (skyndi-
móttaka/hraðmóttaka fyrir börn og 
fullorðna) er ætluð fyrir einfaldari, en 
brýn vandamál, sem þarfnast skjótrar 
afgreiðslu. Tími sem hverjum skjól-
stæðingi er ætlaður er helmingi styttri 
en í hefðbundnum tíma á heilsugæslu. 
Þetta er almennt ekki vettvangur til að 
taka fyrir flókin eða mörg langvinn 
vandamál. Mikilvægt er að aðgengi sé 
að þjónustunni fyrir þá sem raunveru-
lega þurfa á að halda og skjólstæðingar 
átti sig á þessum mun og reyni ekki 
að nýta þessa tíma fyrir flókin og 
langvinn vandamál. Segir í tilkynn-
ingu frá HSu.

Nánari upplýsingar um þetta verður 
alltaf hægt að nálgast á heimasíðu 
HSU, undir Heilsugæslu Selfoss.

Gleði og glaumur 
á Uppsprettunni
Leikhópurinn Lotta skemmti gestum

Keppnin „Brokk og 
skokk“ var haldin á Upp-
sprettunni á laugardeg-

inum. Þar fóru hestar og menn 
á kostum í skemmtilegri keppni 
sem hefur fest sig í sessi og var nú 
haldin í fjórða sinn. Þar er keppt 
í tveimur riðlum. Fjölskyldu-
hringur og íþróttahringur fyrir 
lengra komna. 

Á hátíðinni voru veitt Hvatn-
ingarverðlaun. Að verðlaununum 
standa ungmennafélögin tvö í 
sveitarfélaginu, Ungmennafélag 
Skeiðamanna og Ungmennafélag 
Gnúpverja ásamt Sveitarfélaginu. 

Hvatningarverðlaun skal veita 
einstaklingum sem sýnt hafa 
góða frammistöðu í íþróttum 
eða félagsstörfum, eða hafa verið 
til fyrirmyndar með einum eða 
öðrum hætti. Verðlaunin eru 
hugsuð sem hvatning til áfram-
haldandi góðra verka. 

Verðlaunin voru veitt þeim 
Bergsveini Vilhjálmi Ásmunds-
syni frá Norðurgarði og Valgerði 
Einarsdóttur frá Hæli. Bergs-
veinn æfir handbolta með 5. 
flokki karla á Selfossi og hefur 
verið útnefndur baráttmaður hjá 
sínu liði. Þar er hann lykilmaður. 
Valgerður æfir frjálsar íþróttir og 
körfubolta. Hún hefur náð sér-
lega góðum árangri í langstökki 
og hástökki og er þar komin í 
fremstu röð jafnaldra á lands-
vísu. 

Byggðahátíðin Uppsprettan var haldin í Skeiða – og Gnúpverjahreppi helgin 
18. -19. júní s.l. Meðal atriða voru leikhópurinn lotta, pöbbakvöld með Magga 
Kjartans, handverkssýningin ,,Bjástrað á bæjunum“ , myndgáta og ratleikur auk 
hoppukastala og klifurveggs. Auk þess var heimsmeistaramótinu í fótboltanum 
gerð skil á stóra tjaldinu á laugardeginum.



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

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM
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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



25% afsláttur 
af öllum            vörum

í nokkra daga

TILBOÐSDAGAR

Ofnar
Háfar

Kæliskápar

Helluborð

Frystikistur

Ryksugur
Uppþvottavélar

Þvottavélar

Þurrkarar

EyravEgi 32 · sElfoss
sími 480 1160

Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum
sími 481 3333

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 08-18 
OG LAUGARDAGA KL. 10-14

OPIÐ VIRKA DAGA KL. 09-18 OG 
LOKAÐ LAUGARDAGA Í SUMAR.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

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

Holland 2017 - 
hver kemur með?
Ég trúi ekki að þetta sé búið. Sig-

urgöngu karlalandsliðsins okkar í 
knattspyrnu á EM 2016 er lokið en vá 
hvað er búið að vera gaman. 

Ótrúlegasta fólk gerðist fótbolta-
bullur og stóð ekki bara málað 
fánalitunum í framan og öskraði á 
sjónvarpið eða hoppaði á Arnarhóli, 
heldur mætti á leiki. Ótrúlegasta 
fólk sem hefur lítinn áhuga á fót-
bolta keypti treyju,  eyddi sumar-
frísdögunum sínum og öllu sparifé 
og botnaði kreditkortin til að standa 
þarna í stúkunni og öskra strákana 
alla leið í 8 liða úrslitin.

Ykkur ætla ég að tileinka þessa 
grein og þakka ykkur fyrir. Ég veit að 
þetta var engin kvöð og af myndum á 
samfélagsmiðlum að dæma var þetta 
eflaust ógleymanleg lífsreynsla en þið 
gerðuð það samt. 

Þið mættuð þrátt fyrir að strák-
unum var ekki spáð neinu gengi, það 
stoppaði ykkur ekki. Þið mættuð ekki 
bara og gerðu ,,huh“ með hendur uppí 
loft. Þið sunguð ykkur inní hjörtu 
okkar allra hérna heima, þið sunguð 
ykkur inní hjörtu heimsbyggðarinnar. 
Þið brostuð alla daga og þið voruð 
til fyrirmyndar, svo mikið, að það er 
umtalað. 

Það er (loksins) búið að vera svo 
gaman að vera Íslendingur, ekki bara 
vegna stolts af góðu gengi landsliðsins, 
heldur að finna samstöðuna, allir í 
sama liði, og það er ykkur að þakka, 
þið ,,húuðu“ okkur saman.

Ég mætti ekki, en þessu ævintýri 
er ekki lokið, við erum rétt að byrja. 
Ég er búin að stofna sparireikninginn 
,,Holland 2017“ og ég ætla að upplifa 
þessa sömu gleði, standa vaktina og 
gera ,,húh“ og syngja Ferðalok í blárri 
treyju þegar Íslenska kvennalandsliðið 
mun brillera á Evrópumeistaramótinu 
í fótbolta.

Hver kemur með mér?


