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Villikettir og vegferð VG heitir bók 
Jóns Torfasonar, skjalavarðar, þar 
sem rakin er saga Vinstrihreyf-

ingarinnar græns framboðs á síðasta kjör-
tímabili, allt frá glæstum kosningasigri til 
sundrungar og brostinna vona, einsog segir 

í bókinni, sem Sæmundur á Selfossi gefur 
út núna í haust. Bókin er ein fjölmargra í 
einstaklega myndarlegri útgáfu Sæmundar 
en Suðri fjallar um útgáfuna í blaðinu.

Í bókinni er að finna harða gagnrýni á 
forystu Vinstri grænna og því haldið fram 

að forysta VG hafi brugðist á kjörtímabil-
inu.  "Sífellt voru ný strik dregin í sandinn 
á flokksráðsfundum og landsfundum og 
gerð að úrslitatriði í stjórnarsamstarfi með 
Samfylkingunni. Og horfið frá þeim lof-
orðum jafnharðan."

Sveitamennska af Suðurlandinu
Selfyssingurinn Þórir Her geirs son bætti við af reka skrá sína sem þjálf ari norska kvenna landsliðsins í hand bolta þegar hann 

stýrði liðinu til bronsverðlauna á Ólymp íu leik un um í Ríó um helg ina. Nor eg ur vann stór sig ur á Hollandi í leikn um um 
bronsið, 36:26, eft ir naumt tap í fram lengd um undanúr slita leik gegn Rúss um sem urðu svo ólymp íu meist ar ar með því 

að vinna Frakka. „Þetta er bara sveita mennska af Suður land inu. Þetta kem ur bara frá Sel fossi og fjöl skyld unni þar. Þetta snýst 
bara um hörku vinnu, og ekk ert annað en það. Að vera alltaf á tán um, alltaf að leita eft ir ein hverju til að bæta og vera flink ur 
að styrkja það sem er gott,“ sagði Þórir í samtali við Morgunblaðið um afrekið í Ríó.

VG og villikettirnir: Ný bók um sögu Vinstri grænna

Unnur Brá 

Vill áfram  
á Alþingi 

bls. 9–10

Ragnheiður Elín 
Gengur stolt 
til kosninga 

bls. 8
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Edda Bergsteinsdóttir skartgripa-
hönnuður og Íris Stefánsdóttir 
ljósmyndari settu upp sýningu

 á skarpgripalínu Eddu á Menn-
ingarnótt. "Sýningin okkar hét 
Night in GK Reykjavík og var í 

versluninni GK á Skólavörðustíg 6. 
Þar frumsýndi ég nýja skartgripalínu 
SEB Fly sem er óbeint framhald af SEB 
Animals og Íris sýndi ljósmyndir af 
skartinu,"  segir Edda. Fyrirsætan á 
myndinni heitir Theresa Mba.
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Verslunin Belladonna

Nýjar vörur 
streyma inn

Nýverið opnaði veitingastaður-
inn Yellow á Selfossi. Óhætt 
er að segja að staðurinn hafi 

slegið í gegn frá fyrstu stundu, enda í 
boði sérstaklega góður og hollur matur 
sem bæði er hægt að snæða á staðnum 
og taka með.

Einn helsti sælkeri landsins, Eg-
ill Helgason, leit við á dögunum og 

var ekki lengi að fella dóminn; bestu 
samlokur landsins.

Rúmfatalagerinn opnaði á 
dögunum nýja verslun á Sel-

fossi í Kjarnanum. Verslunin er hin 
glæsilegasta og óhætt að segja að vel 
hafi til tekist og búðin á besta stað í 
bænum. Mikið var um dýrðir daginn 
sem nýja búðin opnaði og hér má sjá 
Ingunni Helgadóttur með dætrum 
þeirra Kjartans Björnssonar, taka við 
ókeypis körfu frá Marinó verslunar-
stjóra í tilefni opnunarinnar.

Umhverfisverðlaun Skeiða- 
og Gnúpverjahrepps 2016 
voru veitt  þann 3. ágúst s.l.  

Formaður Umhverfisnefndar sveitar-
félagsins, Anna María Flygenring, 
afhenti verðlaunin og hafði nefndin  
veg og vanda af valinu. Nefndarfólki  
fannst það ekki erfitt að komast að 
niðurstöðu um að Þrándarholt ætti 
þessi verðlaun svo sannarlega skilið. 

Í umsögn nefndarinnar um þetta fal-
lega og snyrtilega býli segir:

"Bærinn stendur hátt og er allt  vel 
upp byggt og  snyrtilegt og hefur svo 
verið um langt skeið.  Þegar komið er á 
hlaðið vekur eftirtekt gamall Farmall, 
vel viðhaldinn og málaður. Viðhald 
gamals bragga er einnig til sóma og 
hýsir hann Farmalinn á vetrum, því 
ekki er sá forngripur látinn standa 

úti." Formaður sagði ábúendur í 
Þrándarholti vel að þessum verð-
launum komna og óskaði  umhverfis-
nefnd þeim innilega til hamingju og 
var þeim þar með afhent skiltið, sem 
sett er upp við afleggjara þeirra bæja 
er þennan heiður hljóta. Þrándarholt 
hlýtur  umhverfisverðlaun Skeiða-og 
Gnúpverjahrepps árið 2016.

Axel Ingi Viðarsson, eigandi 
Selfossbíó stefnir að því að 
opna bíó í Vestmannaeyjum 

nú í haust. Bíósalurinn verður stað-
settur í sýningarsal Kviku menn-
ingarhús, en bæjarráð Vestmanna-
eyja samþykkti þetta á fundi sínum 
síðastliðin þriðjudag og segist fagna 
aukinni fjölbreytni í menningu og 
afþreyingu eyjanna. Selfossbíó er eitt 
fullkomnasta kvikmyndahús landsins 
og sýnir allar nýjustu og vinsælustu 
myndirnar strax.

Axel Ingi segist spenntur að koma 
með bíó til Eyja og vonist til þess að 

Eyjamenn mæti í bíó. ,, Bíóið verður 
með svipuðu sniði og á Selfossi, en þó 
bara með einum sal. Líklegast verða 
sýningar frá fimmtudegi til sunnudags 
og við ættum að geta verið með sjö til 
átta sýningar á viku. Það á svo sem enþá 
eftir að negla þetta allt niður hjá okkur 
hvernig öllu verður háttað. Ég vona að 
Eyjamenn taki bara vel í þetta og verði 
duglegir að mæta í bíó” sagði Axel Ingi, 
en bíóið á Selfossi hefur gengið vel og 
styttist í að þriðji salurinn bætist við 
kvikmyndahúsið sem er annálað fyrir 
gott úrval mynda enda vinsælt af öllum 
kynslóðum Sunnlendinga.

Stefnir að því að 
opna bíó í Eyjum
Bætir við þriðja salnum á Selfossi

Rúmfatalagerinn  
kominn í Kjarnann

Umhverfisverðlaunin

Yellow slær í gegn

SEB jewellery með  
sýningu á Menningarnótt

stórfjölskyldan í Þrándarholti ásamt sveitar-
stjóra, oddvita og formanni Umvherfisnefndar 
sveitarfélagsins með viðurkenninguna.

Kaffi krús var valið snyrtilegasta 
fyrirtækið í Árborg, á bæj-
arhátíðinni Sumar á Selfossi 

fyrir nokkru og skyldi engan undra 
enda sérlega vel að verki staðið hjá 
starfsfólki og eigendum Krúsarinnar. 

Hér eru eigendurnir kampakátir með 
viðurkenninguna, en þessir kappar 
reka einnig Tryggvaskála og Yellow 
og óhætt að segja að vel gangi enda 
með bestu veitingastöðum landsins.

Kaffi krús snyrtilegasta 
fyrirtækið á Selfossi

Með dætrum þeirra Kjartans Björns-
sonar, þeim Rannveigu Helgu og 
guðrúnu Birnu.

Axel Ingi Viðarsson
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Mikil umræða hefur skapast 
síðustu vikur um stjórn 
fiskveiða hér á landi í kjöl-

far útboðs Færeyinga á aflaheimildum 
og sölu kvótans frá Þorlákshöfn. Um-
ræðan er einkum um það tjón sem 
sjávarbyggðir verða fyrir þegar kvótinn 
er seldur burt og það réttlætismál að 
fólkið í landinu fái að njóta arðsins sem 
eign þess skapar með fullu verði fyrir 
veiðileyfin. Með því fengjust tekjur í 
ríkissjóð sem nýta mætti til heilbrigð-
isstofnana um allt land og til annarrar 
uppbyggingar. 

Þó margt hafi tekist vel í sjávarútvegi 
hér á landi þá vantar enn réttlætistilf-
inninguna um að samfélagið allt njóti 
góðs af auðlindarnýtingunni eins og 
best verður á kosið. 

Kvótakerfið var sett á af umhverfisá-
stæðum, til að vernda nytjastofnana og 
það var áhrifaríkt skref frá sjónarhóli 
umhverfisáhrifa. Það olli hinsvegar 
misrétti milli kynslóða nýrra og eldri 
útgerðarmanna og hamlaði nýliðun. 
Nokkrum árum síðar var framsal kvóta 
heimilað af efnahagslegum ástæðum 
og það hefur leitt til gríðarlegrar hag-
ræðingar í greininni. Sú aðgerð hefur 
hins vegar haft neikvæð samfélagsleg 
áhrif. Með sölu veiðiheimilda er mögu-
legt að kippa í einni svipan mikilvægum 

stoðum undan heilu byggðalögunum 
eins og nýlegt dæmi úr Þorlákshöfn 
sýnir. Fólkið í sjávarbyggðunum hefur 
borið kostnaðinn við hagræðinguna en 
ágóðinn að mestu runnið til einkaaðila. 

Réttlæti og sátt
Við Íslendingar höfum náð nokkuð 
góðum árangri með tvo af þremur 
þáttum sjálfbærrar þróunar í sjávarút-
vegi, en það höfum við gert á kostnað 
samfélagslegrar sáttar. Spurningin sem 
við stjórnmálamenn verðum að svara 
er þessi: Hvernig getum við náð öllum 
þremur hliðum sjálfbærrar þróunar við 
nýtingu sjávarauðlindarinnar?

Samfylkingin hefur lengi talað fyrir 
útboði veiðiheimilda. Sú aðgerð ein og 
sér færir  samfélaginu réttlátari hlut 
í auðlindaarðinum og gerir nýliðun í 
greininni mögulegri. Í dag er staðan 
þannig að eigandi auðlindarinnar, 
þjóðin sjálf, fær aðeins um 10% af 
arðinum en útgerðarmönnum er leyft 
að ráðstafa 90% hlut. Það hallar veru-
lega á okkur eigendur auðlindarinnar 
og það mun ekki nást sátt um kerfið á 
meðan svo er.

Hlutur sveitarfélaga
Með því að sveitarfélög fái aukna 
hlutdeild í ariðunum t.d. í gengum 

sóknaráætlun landshluta, getum við 
styrkt stöðu þeirra til uppbyggingar 
með hugviti heimamanna. Útboð 
veiðiheimilda tryggir fullt verð fyrir 
sjávarauðlindina. Með reglum sem 
banna eignasöfnun á fárra hendur og 
taka tillit til byggðasjónarmiða ásamt 
ríflegri hlutdeild sveitarfélaga í því verði 
sem útgerðarmenn bjóða í veiðileyfin, 
myndi nást sú sátt sem nauðsynleg 
er um fiskveiðikerfið. Útgerðarmenn 
þyrftu þá ekki lengur að treysta á að 
stjórnmálamenn ákveði veiðigjald sem 
er þeim þóknanlegt. Fólkið í landinu 
fengi notið arðsins af auðlindinni til 
uppbyggingar í sveitarfélögunum og 
til almennrar velferðar. Það er réttlátt.

Loforðið mikla um tafarlaust 
afnám á verðtryggingu láns-
fjár þótti mörgum ansi bratt, 

en Framsókn stóð á því fastar en 
fótunum að það yrði ráðist í það 
strax að loknum kosningum. Nú 
líður að lokum kjörtímabilsins og 
lítið er um efndir. Við blasir verðtryggð króna um fyrirsjáanlega framtíð. 

Sú einföldun í umræðunni að verðtryggingin sem slík sé megin vandi á 
lánsfjármarkaði kom í veg fyrir að kjarni málsins kæmi skýrt fram og um 
hann yrði kosið: Hár vaxtakostnaður sem fylgir því að halda úti minnsta 
sjálfstæða gjaldmiðli í heimi.

Hvað stæði eftir yrði verðtryggingin bönnuð nú þegar? Svarið felst í óverð-
tryggðum húsnæðisvöxtum og samanburði við þau lönd við viljum bera 
okkur saman við:

Ísland 7,3%
Noregur 1,9%
Svíþjóð 1,4%
Bandaríkin 1,2%
Bretland 1,1%
Þýskaland 0,8%
Verðtryggingin felur vissulega raunverulegan fjármagnskostnað en gerir 

efnaminna fólki um leið kleift að taka fasteignalán og dreifa kostanðinum til 
langs tíma. Kostnaðurinn er hins vegar skýr þegar litið er til óverðtryggðra 
vaxta á lánum sem eru 7-8%.

Þessi mikli kostnaður við krónuna er að hluta til niðurgreiddur af hinu 
opinbera af húsnæðislánum fólks í dag. Annars vegar með vaxtabótum og hins 
vegar með nýtilkominni og umdeildri séreignarsparnaðarleið. Vaxtabótaleiðin 
hjálpar þeim sem hafa lægri tekjur en hin leiðin veitir skattfrjálsu fjármagni 
til þeirra sem hafa hærri tekjur.

Vandinn er auðvitað fyrst og fremst vaxtakostnaðurinn, en ekki plástrar 
hins opinbera á það svöðusár í efnhagslífinu sem hann er. Stóra spurningin er 
hvernig við náum honum niður í sambærilegt horf og nágrannnaþjóðirnar? 

Því vilja fæstir flokkarnir svara og tala því sumir opið og ábyrgðarlaust um 
afnám verðtryggingar sem svar við vandanum. Eru hinir himinháu vextir 
einfaldlega kostnaður við að halda úti krónunni og ef svo er hver er leiðin til 
að létta þeim drápsklyfjum af almenningi og fyrirtækum í landinu?

Ein leiðin er sú færeyska. Króna þeirra er bundin við þá dönsku, með vik-
mörkum upp og niður, sem aftur er fest við evruna, og áður þýska markið, 
og fylgir vaxtastigið því evrusvæðinu. Til að þessi leið verði fær, sem er sú 
raunhæfasta að því er virðist, þarf að ljúka viðræðum við Evrópusambandið 
og bera samning undir þjóðaratkvæði. 

Áður er lýðræðislega nauðsynlegt að kjósa um framhald viðræðna. Velji 
meirihlutinn að ljúka þeim þá fyrst gæti séð til lands í þessu stærsta hags-
munamáli síðari tíma. En það getur hver reiknað fyrir sig ábatann fyrir heim-
ilisreikninginn ef vextir lækkuðu úr 7% í 1-2%.

Meginverkefnið er að ráðast á rótum vandans, ekki að plástra sárið með 
skyndilausnum. Um þetta risavaxna hagsmunamál nútíðar og framtíðar þarf 
umræðan í aðdraganda Alþingiskosninga haustins að snúast.

Björgvin G. Sigurðsson

Verðtryggt vaxtaokur; 
plástrar á svöðusár
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Suðri inn á hvert heimili!

Kjósum sterka konu í fyrsta 
sæti D lista í Suðurkjördæmi
Ragnheiður Elín hefur sýnt það 

og sannað á kjörtímabilinu að 
hún er ráðherra sem lætur verkin 

tala.  Aldrei fyr hefur ferðaþjónustan átt 
slíkan ráðherra að.

Frábær vinna við að einfalda regluverk 
í ferðaþjónustu og gera verkferla skilvirk-
ari var löngu tímabært og ótrúlegt í raun 
að ekki hafi verið búið að skoða  löngu 
fyrr.  Mikið verk er samt óunnið ennþá, 
enda af nógu að taka.

1,2 milljarðar hafa farið  í að byggja 
upp og bjarga fjölsóttum náttúruperlum 
okkar Sunnlendinga á kjörtímabilinu. 
Ragnheiður hefur verið dugleg að 
heimsækja þau sveitarfélög sem hún 
hefur lagt fjármagn til og bjóðum við í 
Skaftárhreppi hana velkomna að skoða 
Fjaðrárgljúfur sem við höfum verið að 
vinna við í sumar.

Því miður varð náttúrupassinn ekki að 
veruleika, en hann hefði orðið ótrúlega 
flott skref í átt að því að láta þá borga 
sem njóta og hefði hjálpað til að gera 
uppbyggingu á aðgengi í ferðaþjónust-
unni sjálfbærari.  Fjölmargar aðrar þjóðir 
hafa farið þá leið.

Í stað þess að láta hugfallast eftir ótrú-
lega gagnrýni og skilningsleysi bretti 
Ragnheiður Elín upp ermarnar og fór 

að vinna að vegvísi fyrir ferðaþjónustuna 
í landinu sem á eftir að koma sér vel.  
Sá ævintýralegi vöxtur sem hefur orðið 
í aukningu ferðamanna hefur orðið til 
þess að við erum stanslaust að elta skottið 
á okkur og reyna að stöðva eyðileggingu.  
Við, grasrótin í ferðaþjónustunni höfum 
hvorki haft fjármagn, skipulag né þekk-
ingu til að byggja  upp til framtíðar.  Við 
höfum ekki heldur haft tíma, hlutirnir 
gerast svo hratt.   Þá er gott að  vita til 
þess að ráðherra er meðvitaður um hvað 
það er mikilvægt að horfa fram í tímann.  
Vegvísir ferðaþjónustunnar er gott dæmi 
um framsýni Ragnheiðar Elínar.  Það að 
vinna þá stefnumótun með hagsmuna-
aðilum og kalla Stjórnstöð ferðamála 
að borðinu sýnir okkur að Vegvísirinn 
verður ekki enn ein skýrslan sem fer 
ofaní skúffu. Hann verður vinnuplagg. 
Vandvirkni  Ragnheiðar Elínar tryggir 
skilvirkni verka hennar.

Flækjufótur ferðaþjónustunnar 
hingað til hefur verið hve víða þessi at-
vinnugrein teygir rætur sínar.   Fjögur 
ráðuneyti, hið minnsta hafa farið með 
mál ferðaþjónustunnar fyrir utan sveitar-
félögin og stofnanir. Það hefur háð okkur 
í allri skipulagningu og framkvæmdum.  
Að koma á fót stjórnstöð ferðamála er 

stórkostlegur áfangi sem ber að fagna.  
Að geta leitað á einn stað með úrlausn-
armál ferðaþjónustunnar í stað þess 
að hlaupa á milli staða og manna með 
misjöfnum árangri er ótrúlegur árangur 
í einföldun og tryggir aftur skilvirkni.

Ég kýs ekki einungis Ragnheiði Elínu 
vegna þess hve hún er framsýn, skilvirk 
og lætur verkin tala.  Ég kýs hana líka 
vegna þess að hún er sterkur leiðtogi og 
hefur sannað það á síðasta kjörtímabili 
að hún vinnur vinnuna sína.

Takk fyrir okkur Ragnheiður Elín.  Þú 
átt mitt atkvæði í fyrsta sæti.

Höfundur er
Eva Björk Harðardóttir,  

hótelstjóri Hótel Laka og  
oddviti Skaftárhrepps 

Sunnlensk hrossarækt stendur í 
miklulm blóma og víða um 

sveitir má sjá falleg folöld 
prýða hagana. Eitt af þeim 
vakti athygli Suðra en það 
er á bænum Hólakoti 
í Hrunamannahreppi. 
Fallegri jörð sem stendur 
við Stóru-Laxá í Hreppum.

Folaldið er skemmtilega rauð-
skjótt og heitir Pál-Lína frá Hólakoti. 

Faðir þess er Sæþór frá Stafholti, sem 
Páll Jóhann Pálsson, þingmaður 

ræktaði, en móðir þess er Ágústa 
frá Hólakoti.

Eigandi og ræktandi Pál-
Línu er Halldóra Ásmunds-
dóttir, sem býr ásamt eigin-

manni sínum Einari Jónssyni, 
í Hólakoti og hefur margt góðra 

hrossa komið frá þeim hjónum í 
gegnum tíðina.

Kvótinn og fólkið

Höfundur er
Oddný G. Harðardóttir,  

formaður Samfylkingarinnar

Átta iðkendur frá fimleikadeild 
Ungmennafélags Selfoss hafa 
verið valdir í landslið Íslands 

sem keppir á Evrópumeistaramóti í 
hópfimleikum sem haldið verður í 
Slóveníu í október.

Eva Grímsdóttir er í A landsliði 
kvenna. Eysteinn Máni Oddsson, 
Konráð Oddgeir Jóhannsson, Margrét 
Lúðvígsdóttir og Rikharð Atli Odds-

son eru í A blönduðu liði. Í stúlknaliði 
eru Aníta Sól Tyrfingsdóttir og Júlíana 
Hjaltadóttir og í blönduðu liði unglinga 
er Hekla Björt Birkisdóttir.

Alls fara fjögur lið til keppninnar, tvö 
í hópi fullorðinna og tvö unglingalið.

Þetta er frábær árangur hjá fim-
leikafólkinu okkar og ljóst að Selfoss 
á mjög öfluga fimleikamenn í sínum 
hópi. Við óskum iðkendum til hamingju 

og hlökkum til að fylgjast með gengi 
þeirra í haust.

Landsliðsfólk frá Selfossi í fimleikum

Margrét Lúðvígsdóttir og Konráð Jó-
hannsson eru bæði í blönduðu liði Ís-
lands. Mynd: Inga Heiða Heimisdóttir

Fallegt folald í Hólakoti



Landsliðsfólk frá Selfossi í fimleikum
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Bókaútgáfan Sæmundur gefur 
út 20 bækur á þessu ári, stórar 
og smáar. Útgáfan er rekin af 

Bókakaffinu en vegna verslunarreksturs 
kemur sér vel að útgáfan gefur út breiða 
línu bóka, fagurbókmenntir, fræðirit og 
allt þar á milli. 

Stærsta einstaka verkefni útgáfunnar 
á árinu er endurútgáfa Forystufjár eftir 
Ásgeir í Gottorp sem kemur út í næsta 
mánuði, mikið aukin að bæði efni og 
myndum. Að ritstjórn og endurbótum 
komu ættmenni Ásgeirs sem og fræði-
mennirnir Ólafur Dýrmundsson og Jón 
Viðar Jónmundsson.

Rangæsk stórvirki
Af öðrum stórum verkefnum má nefna 
að á næstu dögum fara í prentun tvö 
rangæsk stórvirki. Annarsvegar bók 
Þórðar Tómassonar, Mjólk í mat sem 
segir heildstæða sögu mjólkurvinnslu 
gamla bændasamfélagsins og ritið gefið 
út með styrk frá Mjólkursamsölunni. 
Hitt rangæska stórverkið eru æviminn-
ingar séra Sváfnis Sveinbjarnarsonar 
sem segir hér frá bernsku sinni í Fljóts-
hlíð og síðan prestskaparárum í Suður-
sveit meðan þar voru enn óbrúaðar ár 
og útræði af hafnlausri strönd. Þriðja 
rangæska verkefni Sæmundar á þessu 
ári er snotur bók Guðmundar Óla Sig-
urgeirssonar, Við ána sem ekki var þar 
sem hann rekur bernskuminningar frá 
Bakkabæjum á Rangárvöllum frá miðri 
síðustu öld. 

Hólmfríðar saga sjókonu er einnig 
rangæsk ritsmíð, ættarsaga sem hverf-
ist um alþýðuhetjuna Hólmfríði sjó-
konu en hún var Landeyingur og um 

tíma bóndi í Hvolhreppi. Rakin er saga 
forfeðra hennar og síðar afkomenda 
sem búa á Stokkseyri og í Reykjavík. 
Höfundar eru systkinin Ásgeir og 
Sigrún Sigurgestsbörn, afkomendur 
sjókonunnar. 

Prjónlist, munkur og  
villikettir
Útgáfan sendir frá sér eina ævisögu á 
þessu hausti sem er bókin Prjónað af 
fingrum fram, líf og list Aðalbjargar 
Jónsdóttur prjónlistakonu. Höfundur 
er Kristín Schmdhauser Jónsdóttir. 
Aðalbjörg sem fagnar á þessu hausti 
aldarafmæli sínu á að baki merkan feril 
við gerð tískufatnaðar úr íslenskri ull. 

Þjóðrekur munkur heitir rithöf-
undur sem harla lítið er vitað um 
en hann er talinn norskur og ritaði 
Sögu hinna fornu Noregskonunga. 
Er saga hans talin elsta varðveitta 
konungasagan frá Norðurlöndum og 
á vitaskuld mikið erindi við alla þá 
sem sökkva sér niður í hinn íslenska 
miðaldasagnaarf. Guðmundur J. Guð-
mundsson þýðir. 

Villikettir og VG
Villikettir og vegferð VG heitir bók Jóns 
Torfasonar skjalavarðar þar sem rakin 
er saga Vinstrihreyfingarinnar græns 
framboðs á síðasta kjörtímabili, allt frá 
glæstum kosningasigri til sundrungar og 
brostinna vona. Í samantekt Jóns er því 
haldið fram að forysta VG hafi brugðist 
öllum helstu stefnumálum sínum á kjör-
tímabilinu. „Sífellt voru ný strik dregin í 
sandinn á flokksráðsfundum og lands-
fundum og gerð að úrslitaatriði í stjórn-

arsamstarfi með Samfylkingunni. Og 
horfið frá þeim loforðum jafnharðan.“

Spennandi fagurbókmenntir
Sæmundur hóf útgáfuárið með bókinni 
Tvöfalt gler eftir Halldóru Thoroddsen 
en sú bók hreppti Fjöruverðlaunin í 
janúar og fékk afar góðar viðtökur. 
Það sem af er ári hafa þrjú önnur verk 
komið út sem flokkast til fagurbók-
mennta en þar eru á ferðinni endur-
prentun Spámannanna eftir Kim Leine, 
endurútgáfa 90 sýna úr lífi mínu eftir 

Halldóru Thoroddsen og Líf annarra 
eftir Þórunn Elfu Magnúsdóttur (1910-
1995) skáldkonu en sú bók kom fyrst 
út 1938. Þessi merka skáldkona ruddi 
braut síðari tíma skáldsystrum og í 
skrifum hennar kemur fram hvöss 
samfélagsgagnrýni. Hún var um margt 
langt á undan samtíð og fór mjög sínar 
eigin leiðir þannig að í bókmennta-
fræðinni hefur gengið brösuglega að 
flokka verk hennar. 

Bókaútgáfan Sæmundur kynnti 
Líf annarra með veglegri bókamessu 
í Eymundsson á menningarnótt þar 
sem þær Harpa Rún Kristjánsdóttir 
og Oddný Eir Ævarsdóttir fjölluðu um 
verk skáldkonunnar. 

Grænland, S-Ameríka,  
kenópsía og ljóð
Í byrjun september kemur út bókin 
Zombíland eftir grænlenska höfundinn 
Zörínu Steenholdt en bókin hefur verið 
tilnefnd til Bókmenntaverðlauna Norð-
urlandaráðs og vakið mikla athygli. 
Þýðandi er Heiðrún Ólafsdóttir rit-

höfundur.
Önnur merk þýðing sem Sæmundur 

sendir frá sér á þessu hausti heitir á 
íslensku Verndargripur eftir Chile-
manninn Robero Bolaño. Myrkur, 
ástríðufullur lofsöngur til ungdómsins, 
ljóðlistarinnar og Mexíkó. Þýðandi er 
Ófeigur Sigurðsson rithöfundur. 

Þá gefur Sæmundur út fimm önnur 
frumsamin íslensk bókmenntaverk. 
Það eru skáldsögurnar Utan þjón-
ustusvæðis eftir Ásdísi Thoroddsen, 
Bjargræði eftir Hermann Stefánsson og 
Pínulítil kenopsía eftir Jóhönnu Maríu 
Einarsdóttur. 

Kúpudagbókin eftir Óskar Árna 
Óskarsson kemur í verslanir í endur-
útgáfu Sæmundar á næstu dögum. 
Þessi fágæta bók Óskars lýsir ferð ungs 
manns til Kúpu árið 1983.

Síðast en ekki síst skulu svo taldar 
þrjár ljóðabækur: Skin eftir Guðrúnu 
Hannesdóttur, Ást eftir Steinunni Arn-
björgu Stefánsdóttur og Eyríki eftir 
Henry Alexander Henrysson. 

Forystufé, sjókona, villikettir 
og grænlensk samtímalýsing

Sæmundur á Selfossi gefur út 20 bækur á árinu:

Níu af tuttugu titlum sæmundar eru komnir úr prentun. Hinir væntanlegir.

heildarlausnir í rekstri húsfélaga

Situr þú uppi með húsfélagið?

Er aðalfundur framundan?

Er þörf á viðhaldi?
Eru framkvæmdir framundan?

Er húsfélagið þitt hausverkur?

Bjarni Harðarson, bókaútgefandi og bóksali, er eigandi sæmundar og  stendur á bak við þessa glæsilegu og 
fjölbreyttu útgáfu. Mynd Sigtryggur Ari



Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Opið: Mán. - föst. kl. 09-18  
 

innréttingar
danskar

í öll herbergi heimilisins

Fjölbreytt úrval aF hurðum, 
Framhliðum, klæðningum og einingum, 

geFa þér endalausa möguleika á 
að setja saman þitt eigið rými.

við hönnum og teiknum Fyrir þig
Komdu með eða sendu okkur málin af eldhúsinu, baðinu, 
þvottahúsinu, anddyrinu eða svefnherberginu - og við hönnum, 
teiknum og gerum þér hagstætt tilboð í glæsilega danska innréttingu 
í hæsta gæðaflokki og vönduð raftæki á vægu verði.

sterkar og glæsilegar

þitt er valið
Þú velur að kaupa innréttinguna í ósamsettum einingum, 
eða lætur okkur um samsetninguna. Að sjálfsögðu 
önnumst við líka uppsetningu og endanlegan frágang fyrir 
þá sem þess óska – fullkomin þjónusta, eigið verkstæði.

be
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n

Lokað á laugardögum í sumar
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Framtíðin er björt, efnahagslífið 
hefur rétt úr kútnum, atvinnu-
leysi hefur minnkað, gjaldeyr-

ishöftum að hluta til verið aflétt og 
staða ríkissjóðs er góð. Heildarskuldir 
heimilanna voru komnar vel yfir 100% 
af landsframleiðslu eftir hrun en þær 
voru orðnar efnahagsleg ógn,“ segir 
Ragnheiður Elín Árnadóttir, iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra í viðtali við 
Suðra.  „Nú hafa skuldir lækkað, eru 
nú rétt svipaðar og fyrir aldamótin. 
Við erum nú farin að sjá vel til lands 
eftir öflugan viðsnúning. Um 17.000 
störf hafa orðið til á kjörtímabilinu 
eða á milli 450 og 500 störf í hverjum 
mánuði kjörtímabilsins og atvinnuleysi 
er nú undir 2% á landinu. Nýsköpun 
í öllum atvinnugreinum blómstrar 
og við höfum mótað stefnu í helstu 
málaflokkum sem heyra undir mig 
sem iðnaðar- og viðskiptaráðherra.  
Við höfum mótað skýra framtíðarsýn 
í öllum málaflokkum sem við erum 
þegar farin að vinna eftir, “ segir Ragn-
heiður Elín. 

Ragnheiður hefur leitt lista sjálf-
stæðismanna í Suðurkjördæmi í sjö 
ár og er kjördæmið orðið eitt sterkasta 
vígi flokksins á landsvísu. Hún er jafn-
framt eina konan í röðum Sjálfstæð-
isflokksins sem hefur leitt kjörtæmi 
tvennar kosningar í röð og sækist nú 
eftir að leiða listann í kjördæminu í 
þriðja sinn. Ragnheiður Elín  er meðal 
reyndustu kvenna á þingi og ef svo fer 
fram sem horfir og hún haldi áfram á 
þingi að afloknum kosningum verður 
hún önnur tveggja kvenna með mestu 
þingreynsluna. Ráðuneyti iðnaðar- og 
viðskipta heldur utan um fjölmarga 
málaflokka. Þar má nefna nýsköpun, 
skapandi greinar, viðskiptamál, orku- 
og iðnaðarmál. 

Fjárfesting innviða  
mikilvæg
Af þeim málaflokkum sem ég hef mest 
lagt áherslu á í starfi mínu sem iðnaðar- 
og viðskiptaráðherra  vil ég vinna 
áfram að eflingu nýsköpunar- og frum-
kvöðlastarfs hverskonar, bæði í rót-
grónum atvinnugreinum og eins ekki 
síður hjá sprotafyrirtækjum. Þannig 
tryggjum við fjölbreytileika í atvinnu-
lífinu, eftirsóknarverð tækifæri fyrir 
unga fólkið okkar sem lítur á heiminn 
allan sem eitt atvinnusvæði. Ég vil klára 
innleiðingu Vegvísis í ferðaþjónustu 
og tryggja samhæfð og árangurs-
rík vinnubrögð í gegnum Stjórnstöð 
ferðamála. Við verðum jafnframt að 
klára uppbyggingu raforkukerfisins til 
að tryggja orkuöryggi og eins til að 
tryggja nauðsynlega uppbyggingu um 
allt land.“ segir hún.

,,Hvað samgöngumálin varðar er 
tvöföldun Reykjanesbrautar og Suður-
landsvegar að Selfossi mjög ofarlega í 
huga. Nýr Herjólfur er einnig forgangs-
mál til þess að tryggja Eyjamönnum 
traustar og öruggar samgöngur og 
til þessa gera þeim kleift að byggja 
upp öfluga ferðaþjónustu allt árið 
um kring eins og orðið er nánast alls 
staðar annars staðar á Suðurlandinu. 
Einnig hefur verið kallað  eftir iðnað-
aruppbyggingu í Þorlákshöfn og til þess 

þarf að halda áfram að treysta innviði 
hafnarinnar.“

Einföldun regluverks
Ragnheiður segir eitt af áherslumálum 
þessarar ríkisstjórnar að einfalda 
regluverk í atvinnulífinu og hafi hún 
lagt ríka áherslu á það sem ráðherra. 
„Eitt af fyrstu verkum mínum í starfi 
var að endurskoða allt regluverk sem 
undir mig heyrir og setja markmið um 
að einfalda það á öllum mögulegum 
sviðum. Ýmsar lagabreytingar urðu að 
veruleika á kjörtímabilinu með þetta að 
markmiði, þar má nefna að samþykkt 
voru ný lög um bílaleigur vorið 2015. 
Unnið er að einni rafrænni gátt fyrir 
leyfisumsóknir þar sem hægt verði 
að skila gögnum á einum stað vegna 
allra leyfisumsókna frá hinu opinbera. 
Frumvarp var einnig samþykkt á síð-
asta degi þings fyrir Alþingi sem miðar 
að því að einfalda skil ársreikninga fyrir  
um 80% fyrirtækja með "Hnappinum" 
þar sem gerð ársreikninga munu fara 
fram samhliða skattskilum. Hnappur-
inn er í vinnslu hjá ríkisskattstjóra og 
munu fyrirtæki frá næstu áramótum 
geta skilað ársskýrslum sínum beint á 
vef ríkisskattstjóra.“

Með sjálfbærni að leiðarljósi
,,Ég hef lagt mig fram um að vinna 

með atvinnulífinu og hlusta eftir 
athugasemdum um það sem betur 
mætti fara. Þegar ég lít til baka yfir 
kjörtímabilið þá er ég afar ánægð með 
að hafa heimsótt svo mörg fyrirtæki út 
um allt land og þannig kynnst fólki og 
fyrirtækjum í öllum geirum  og við-
fangsefnum þeirra. Með þá þekkingu 
að leiðarljósi hef ég leitast við að að-
laga viðskiptaumhverfið og bæta eftir 
því sem mögulegt hefur verið. Það 
er ótrúlega mikil gróska í nýsköpun 

í öllum starfsgreinum. Einnig má 
segja að atvinnugreinarnar séu farnar 
að skarast í meira mæli en áður var. 
Ólíkar atvinnugreinar geta nefnilega og 
eiga að geta unnið vel saman -  þannig 
eru orkugeirinn og ferðamálin ekki 
náttúrulegir andstæðingar eins og 
ýmsir halda fram. Engin þjóð stendur 
jafnfætis okkur í grænni orku og um-
hverfissinnaðir ferðamenn kunna að 
meta það,“segir Ragnheiður. 

Dreifing ferðamanna  
mikilvæg
Ferðaþjónustan hefur blómstrað 
sem aldrei fyrr, ekki síst hér í okkar 
kjördæmi og ótal fyrirtæki verið sett 
á laggirnar í öllum geirum hennar á 
síðustu árum. Hvernig sérðu þá miklu 
atvinnugrein þróast á næstu misserum?

„Með Vegvísi í ferðaþjónustu og 
stofnun Stjórnstöðvar tókst okkur 
að kalla alla hagsmunaaðila að sama 
borðinu, þá ráðherra sem fara með 
einstaka málaflokka sem tengjast 
greininni, sveitarfélögin og greinina 
sjálfa. Við erum farin að sjá mjög 
jákvæð teikn þess merkis að með 
bættum vinnubrögðum og samstilltri 
stefnu hafi okkur tekist að ná utan um 
greinina. Framundan er áframhaldandi 
uppbygging nýrra ferðamannastaða og 
viðhald og varðveisla. Við viljum dreifa 
ferðamönnum betur um landið til að 
nýta fjárfestinguna sem orðið hefur alls 
staðar og tryggja hana heilsársatvinnu-
grein sem allra víðast. 

Deilihagkerfið er öflugt á Íslandi 
og við tökum því fagnandi sem við-
bót. Þannig beitti ég mér fyrir því að 
setja lög sem heimila einstaklingum að 
leigja út lögheimil sín, frístundahús og 
einkabílinn með einföldum hætti með 
ákveðnum skilyrðum. Deilihagkerfið 

er komið til að vera og hefur hjálpað 
okkur að takast á við öra fjölgun ferða-
manna.“  

Gróska í hönnun og  
kvikmyndagerð
Eins og í öðru þá hefur verið mikil 
gróska í hönnun, kvikmyndagerð og 
skapandi greinum hverskonar. Hver 
er stefnan í þeim málum?

„Ný hönnunarstefna var unnin og 
lögð fram í samstarfi okkar, Hönnunar-
miðstöðvar og mennta- og menn-
ingarmálaráðuneytisins. Einnig var 
Hönnunarsjóður var efldur á kjör-
tímabilinu og mikil tækifæri sem þar 
liggja. 

Framlengdar voru endurgreiðslur 
vegna kvikmyndagerðar og endur-
greiðsluhlutfall hækkað úr 20% í 25%. 
Með því styrkjum við samkeppnishæfni 
íslensks kvikmyndaiðnaðar enn frekar. 
Þjóðhagslegur ávinningur greinarinnar 
hefur aukist stórlega. Kvikmyndaverk-
efnum fylgir jafnframt ýmis þjónusta í 
ferðatengdum verkefnum. Stórir hópar 
fylgja stórmyndum og einni mynd 
geta fylgt 100-200 manns sem þurfa 
gistingu, mat og afþreyingu á meðan á 
tökum stendur.  Kvikmyndir og ferða-
þjónusta eru því orðin samtengdar at-
vinnugreinar. Ekki má gleyma þeim 
áhrifum sem hver einasta stórmynd 
sem tekin er á Íslandi hefur á markaðs-
setningu á landinu okkar fagra. Sama 
má segja um erlendar stjórstjörnur sem 
birta myndir af sér þar sem þeir bregða 
á leik umkringdir íslenskum nátt-
úruperlum.  Þau svæði eru allt í einu 
orðnar eftirsóttar hjá ferðamönnum. 

Lögð hefur verið áhersla á að bæta 
umhverfi frumkvöðla og nýsköpunar 
og  hefur Tækniþróunarsjóður verið 
stórefldur í því skyni en sjóðurinn 

mun hafa 2,5 milljarða til úthlutunar 
á þessu ári.“ 

Umbreytingartímar í orkumálum
Nú hafa löngum verið mikil átök um 

orkumálin. Er meiri friður um þau mál 
nú en áður?

,,Við erum stödd á ákveðnum um-
breytingartímum í orkuiðnaðinum 
og því er nauðsynlegt að byggja upp 
sterka umgjörð sem gerir áfram-
haldandi þróun auðveldari. Hús-
hitunarkostnaður í landinu hefur 
loksins verið jafnaður að fullu óháð 
orkugjafa með lagabreytingum sem ég 
stóð að. Sömuleiðis hefur kostnaður 
vegna dreifingar raforku til almennra 
notenda hvort sem er í dreifbýli eða 
þéttbýli verið jafnaður, en með því 
er loks viðurkennt að flutningskerfið 
er grunnþjónustan sem allir eigi að 
hafa jafnan aðgang að. Þetta skiptir 
miklu máli. Orkan er okkur mikilvæg 
og tækifæri eru fjölmörg til sóknar í 
nýsköpun í  orkumálum. Þá má nefna 
þingsályktunartillagu um orkuskipti 
og stefnu stjórnvalda hvað þau varðar 
sem nú er til meðferðar á þinginu en 
þar er áherslan lögð á skýr markmið í 
orkuskiptum í samgöngumálum hvers 
konar. Unnið verður áfram í þessum 
mikilvægu málaflokkum. “ segir Ragn-
heiður Elín.

En hvernig leggjast komandi átök í 
þig, prófkjörk og þingkosningar?

,,Ég er bjartsýn að eðlisfari og ánægð 
með þann árangur sem hefur náðst og 
því óhrædd að ganga til kosninga. Í að-
draganda bæði prófkjörs og kosninga 
legg ég  mín verk stolt í dóm kjósenda.  
Þau hafa verið fjölmörg og stuðlað að 
betra atvinnuástandi og þar með bættri 
lífsafkomu í kjördæminu og á landinu 
öllu.” segir Ragnheiður Elín.  

bgs

Árangursrík verkefni grunnur 
að skýrri framtíðarsýn

Ragnheiður Elín árnadóttir,
iðnaðar- og viðskiptaráðherra.
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Unnur Brá Konráðsdóttir

Unnur Brá Konráðsdóttir, þing-
maður Sjálfstæðisflokksins, á 
bráðum áratug að baki á Al-

þingi. Unnur Brá þykir almennt hafa 
staðið sig afar vel sem öflugur þing-
maður, ekki síst sem formaður Alls-
herjar- og menntamálanefndar þings-
ins. Hún ætlar áfram í pólitík og gefur 
kost á sér í 2. sætið í prófkjöri flokks-
ins sem fer fram í byrjun september. 
Ritstjóri Suðra tók Unni Brá tali um 
stjórnmálin og stöðuna á stóra sviðinu.

Hvernig hefur þetta kjörtímabil 
gengið, einhver mál ekki hafa náð fram 
að ganga, sem þú vildir sjá verða að 
lögum, og hvað ber hæst?

Kjörtímabilið hefur gengið mjög vel. 
Við höfum tekið mörg farsæl skref í 
rétta átt á kjörtímabilinu og unnið öt-
ullega að því að tryggja efnahagslegan 
stöðugleika sem er forsenda þess að við 
getum bætt lífsgæði landsmanna enn 
frekar. Breytingar á viðamiklum kerfum 
taka oft langan tíma, sem er erfitt þegar 
maður er óþolinmóður að eðlisfari. Ég 
hefði viljað sjá að við gætum klárað 
breytingar á almannatryggingakerfinu, 
fæðingarorlofssjóði, gengið lengra í átt 
að fullu jafnrétti og svo auðvitað náð að 
styrkja innviðina betur en við höfum 
gert t.d. með því að klára framkvæmdir 
við tvöföldun Suðurlandsvegar og þjóð-
veginn til Eyja. 

Hvað leggur þú helst áherslu á fyrir 
næsta kjörtímabil?

Mikilvægustu verkefnin framundan 
eru uppbygging heilbrigðiskerfisins, 
styrking menntakerfisins, skilvirkara 
húsnæðiskerfi, losun gjaldeyrishafta, 
fullt jafnrétti,  frekari einföldun skatt-
kerfisins, uppbygging innviða og afnám 
tolla. Fyrir Suðurland skiptir miklu 
máli að hér hefur náðst efnahagslegur 
stöðugleiki sem gerir það að verkum 
að hægt er að ráðast í þau fjölmörgu 
brýnu verkefni sem liggur á að fara í. 

Samgöngumál og atvinnutækifæri 
hafa lengi brunnið á í kjördæminu. 
Hvað eru helstu málin í kjördæminu 
núna?

Öflugt og fjölbreytt atvinnulíf er 
að sjálfsögðu undirstaða aukinnar 
velferðar. Ef við tryggjum unga fólk-
inu okkar jöfn tækifæri og aðgang að 
góðri menntun þá er framtíðin björt. 
Varðandi heilbrigðismálin þá skiptir 
mestu máli að grunnþjónusta sé til 
staðar með góðu aðgengi fyrir alla. 
Heilsugæslan er þar mikilvægust og 
við Sjálfstæðismenn leggjum áherslu 
á að efla þá mikilvægu undirstöðu. 
Við höfum náð að fjölga hjúkrunar-
rýmum á Suðurlandi á kjörtímabilinu 
með bættri nýtingu þeirra stofnana 
sem fyrir eru. Þetta var verkefni sem ég 
barðist sérstaklega fyrir og ánægjulegt 

að sjá að heppnaðist vel. 
Viðbygging við hjúkrunarheimilið 

Lund á Hellu verður tekin í notkun 
í janúar á næsta ári, skóflustunga 
verður tekin að viðbyggingu við hjúkr-
unarheimilið Kirkjuhvol á Hvolsvelli 
á næstu dögum og ríkisstjórnin hefur 
ákveðið að næst verð byggt nýtt hjúkr-
unarheimili á Selfossi. Allt eru þetta 
verkefni sem ég hef beitt mér fyrir að 
verði að veruleika enda mjög kallað 
eftir úrbótum á þessu sviði. 

Heilbrigðisráðherra, Kristján Þór 
Júlíusson, hefur mikinn skilning á 
þörfum Suðurlands fyrir bættri að-
stöðu að þessu leyti og hefur sýnt það 
í verki Við höfum jafnframt tryggt 
fjárveitingu til endurbóta á Hraun-
búðum sem er hjúkrunarheimilið í 
Vestmannaeyjum. Næst í röðinni er 
nýbygging hjúkrunarrýma á Horna-
firði en þar er mjög brýn þörf á úr-
bótum. Gæta þarf að því að rekstur 
Heilbrigðisstofnunar Suðurlands sé í 
jafnvægi og geti sinnt auknum verk-
efnum sem t.d. fylgja þeim fjölmörgu 
ferðamönnum sem leggja leið sína um 
Suðurland. 

Verkefnin í samgöngumálum eru 
mörg og brýn. Auk þess sem ég hef 
nefnt er kominn tími á viðhald á öllu 
vegakerfi landsins en það hefur því 
miður verið í algeru lágmarki frá 2008. 
Aukin umferð kallar á enn betri mann-

virki, fækkun einbreiðra brúa, lagn-
ingu bundins slitlags, vegabætur yfir 
Kjöl og Sprengisand og svo auðvitað 
göngubrú yfir Ölfusá.

Fjölgun ferðamanna reynir á inn-
viðina í samfélaginu, hvað þarf helst 
að treysta?

Öryggið verður að vera númer eitt 
og því verða helstu viðbragðsaðilar 
að ná að ráða við aukin verkefni. Það 
reynir mest á löggæsluna sem við 
höfum eflt en því miður er enn ekki 
nóg að gert. Við þekkjum öll um-
ræðuna um salernisaðstöðu o.fl. Ég 
er fylgjandi gjaldtöku á ferðamanna-
stöðum og sit í Þingvallanefnd en við 
höfum einmitt tekið upp gjaldtöku 
á Hakinu til að standa undir upp-
byggingu bílastæða. Ég hef hvatt sveit-
arstjórn minnar heimabyggðar til að 
heimila gjaldtöku við Seljalandsfoss 
og Skógafoss og ég trúi því að það sé 
skref í rétta átt. Vel hefur tekist til með 
þá aðferð við Kerið í Grímsnesi og ekk-
ert því til fyrirstöðu að halda áfram á 
þeirri braut. Við eigum ekki að vera 
feimin við að taka gjald af þeim sem 
nota þjónustuna. 

Hvernig líkar þér pólitíkin, verandi 
komin með tæpan áratug í þinginu?

Það eru forréttindi að fá að starfa í 
pólitík. Ég læri eitthvað nýtt á hverjum 

degi það er gefandi að sjá þau verk-
efni sem maður beitir sér fyrir verða 
að veruleika. Ég er formaður stórrar 
nefndar  sem kallar á mikla viðveru 
í þinginu. Allsherjar- og mennta-
málanefnd hefur afgreitt mjög mörg 
stór mál á þessu kjörtímabili sem 
hefur náðst ágætis samstaða um og 
það er auðvitað gefandi að ná að leiða 
málin fram og klára þau. Það er yfirleitt 
skemmtilegt að starfa í stjórnmálum. 

Hvað má helst breytast í stjórn-
málunum til að efla traust á þeim á ný?

Stjórnmálamenn þurfa hver og einn 
að líta í eigin barm og íhuga hvað 
það er sem hægt er að gera betur á 
hverjum degi. Ég hef trú á því að ef 
við höfum þroska til að bera virðingu 
fyrir skoðunum annarra, tökumst á 
um málefnin og hlustum betur hvort 
á annað þá náum við meiri árangri. 
Traust er ekki sjálfgefið heldur þarf að 
vinna fyrir því og lykillinn er að standa 
við það sem maður segir. 

Hver er óska ríkiisstjórn eftir kosin-
ingar? Viltu halda áfram núverandi 
samstarfi ef það heldur meirihluta, 
sem kannanir benda til að geri ekki? 
Ertu með óskamódel eftir kosningar?

Málefnin ráða því með hverjum 
maður vill helst starfa. Ég vil að Ísland 
sé land jafnra tækifæra, þar sem allir 

„Það eru forréttindi 
að fá að starfa í pólitík“
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„Ég er fylgjandi gjaldtöku 
á ferðamannastöðum og 
sit í Þingvallanefnd en 
við höfum einmitt tekið 
upp gjaldtöku á Hakinu 
til að standa undir upp-
byggingu bílastæða. Ég hef 
hvatt sveitarstjórn minnar 
heimabyggðar til að heimila 
gjaldtöku við Seljalandsfoss 
og Skógafoss og ég trúi því 
að það sé skref í rétta átt.“

Hnokki frá Þóroddsstöðum 
stóð efstur á kynbótasýningu 
á Selfossi um miðjan ágúst, 

en hann hlaut 8.13 fyrir byggingu og 
þá einstaklega góðu einkunn 8.89 fyrir 
hæfileika, og 8.59 í aðaleinkunn.

Á Hestafréttum.is segir að Hnokki 
sé óvenjulega fjölhæfur gæðingur en 
honum hafi þegar verið stillt upp sem 
A-flokksgæðingi og er hann í fremstu 
röð, hann vann fyrri hluta HM úrtök-

unnar í fimmgang. Í vor keppti hann í 
fimmgang í uppsveitadeild og hafnaði 
1. sæti og  í fjórgangi  hárfínt í 2. sæti, 
hann vann síðan töltið í uppsveitadeild 
(allar þessar einkunnir yfir 7), og er 
flugvakur. Eins og sjá má af dómblað-
inu eru allar gangtegundir hreinar, 
fótaburður glæsilegur, skrefið stórt – og 
mjúkt. Hann er fjörviljugur og fylginn 
sér, en frábærlega taminn, þjálfaður og 
sýndur af Bjarna Bjarnasyni.

Hnokki frá Þórodds-
stöðum glansaði í 
kynbótadómi á Selfossi

23Bændablaðið  |  �mmtudagur 7. júlí 2011

Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett �ölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladri�nn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skó�a, ga�ar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 7.500.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

eigi jafna möguleika til þess að koma 
hugmyndum sínum í framkvæmd, geti 
komið hugsjónum sínum á framfæri 
og  barist fyrir þeim.  Á Íslandi eiga 
allir að njóta þeirra mannréttinda 
að vera metnir á eigin verðleikum; 
óháð þjóðfélagsstöðu, skoðunum, 
kyni, efnahag eða uppruna. Ég vil að 
einstaklingurinn hafi svigrúm til þess 
að haga lífi sínu eftir eigin höfði, án 
óþarfrar afskiptasemi hins opinbera 
og án óhóflegrar skattlagningar.

 Ríkisstjórnarsamstarf þar sem 
áhersla er lögð á ofangreind atriði 
er mín draumaríkisstjórn. Það er 
ómögulegt að spá fyrir um niðurstöðu 

kosninga en ég vonast auðvitað til að 
frjálslynd sjónarmið verði ofaná eftir 
kosningar. 

Hyggur þú á forystu í þínum flokki á 
komandi árum?

Ég hef aflað mér góðrar þingreynslu, 

stýrt stórum nefndum, bæði hér í þinginu 
og í erlendu samstarfi. Ég hef áhuga á því 
að hafa áhrif á samfélagið. Þess vegna 
starfa ég í stjórnmálum. Ég tel að reynslan 
skipti máli, verkin eigi að tala og skorast 
því ekki undan því að gegna forystuhlut-
verki í  mínum flokki þegar eftir því er 
kallað. En það eru málefnin sem skipta 
mestu máli, þau verða að vera í forgrunni. 
Það er holur hljómur í rödd stjórnmála-
manna sem leggja aðaláherslu á eigin 
frama og framgang á kostnað hugsjóna 
og málefna. Þannig að já, ég er tilbúin til 
forystustarfa á forsendum málefnanna. 

Hveru viltu bæta við svona í lokin?
Ég sækist eftir öðru sæti á lista Sjálf-

stæðisflokksins í komandi prófkjöri 
sem fram fer 10. september. Ég tel 
að sæti svo ofarlega á lista í sterkasta 
kjördæmi flokksins sé áhrifasæti, 
þannig hefur það verið. Mér hafa verið 
falin mikilvæg verkefni, ég er stolt af 
því hvernig ég hef leyst þau verkefni 
af hendi og vonast eftir áframhaldandi 
stuðningi Sunnlendinga til að halda 
áfram og gera enn betur á næstu 
árum.
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 á fundi um jafnréttis-
mál á Norður-Írlandi
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Námskeið á Englandi fyrir þá sem hafa góðan grunn í ensku, en 
vilja bæta stöðu sína og ná betri tökum á faglegu tungutaki. Hagnýt 
þjálfun og reyndir kennarar tryggja miklar framfarir á stuttum 
tíma. Form námskeiðanna er sniðið að þörfum hvers og eins; 
Einkaþjálfun, smáhópur eða samsett. Lengd námskeiða; Ein vika, 
eða fleiri og í boði allt árið.

Markviss enskuþjálfun
    fyrir fólk í erlendum samskiptum 

Excecutive
& Professional

Language Training

12 25.  ágúst 2016

Grænhóll og Rammi fengu 
Umhverfisverðlaun Ölfuss
Grænhóll og Rammi fengu 

viðurkenningar Umhverfis-
nefndar Ölfuss fyrir snyrti-

legt umhverfi fyrirtækja og bóndabýla 
í Ölfusi.

Kristbjörg Eyvindsdóttir og Gunnar 
Arnarsson á Grænhól í Ölfusi fengu 
viðurkenningu fyrir einstaklega snyrti-
legt og skemmtilegt umhverfi. Hafnar-
fréttir greina frá.

Þarna hefur verið vel hugsað um 
umhverfið og hús. Grænhól eignuðust 
Gunnar og Kristbjörg um síðustu alda-
mót. Þau hafa endurbyggt öll útihús á 
Grænhóli og eru nú með góð hesthús 
þar fyrir um 50 tamningahross. Þá hafa 

þau komið sér upp góðu íbúðarhúsi á 
Grænhóli, byggt þar glæsilega reiðhöll 
sem var vígð í lok ársins 2007 og 
haustið 2009 komu þau upp löglegum 
keppnisvöllum og skeiðbraut í fullri 
lengd heima á Grænhóli ásamt því að 
leggja reiðstíga um landið úr efni sem 
finna má í bæjarlandinu sjálfu. Um-
gengni öll á búinu hvort sem er utan 
húss eða innan er til stakra fyrirmyndar 
og mjög snyrtilegt heim að líta.

Rammi hf. hlaut viðurkenningu í 
flokki fyrirtækja fyrir snyrtilegt um-
hverfi. Jón Páll Kristóferssson, rekstr-
arstjóri Ramma hf., tók við verð-
laununum fyrir hönd fyrirtækisins.

Rammi hf. rekur í Þorlákshöfn fisk-
iðjuver þar sem framleiddar eru afurðir 
fyrir kröfuharða markaði í Evrópu, 
Asíu og Bandaríkjunum. Rammi gerir 
einnig út tvö skip frá Þorlákshöfn. Frá 
aprílbyrjun og fram í lok nóvember er 
megináherslan lögð á humarvinnslu og 
er mest af humrinum pakkað heilum 
og hann frystur. Yfir vetrartímann 
felst starfsemi Ramma í Þorlákshöfn 
að mestu leyti á veiðum og vinnslu á 
þorski, karfa og flatfisktegundum.

Það hefur ávallt verið mjög snyrti-
legt umhverfi og vel skipulagt. Húsin 
hafa litið vel út og greinilega fengið 
gott viðhald.

Kristján Hreinsson, skáld og 
listamaður, er flestum vel 
kunnugur. Honum er margt 

til lista lagt, hagyrtur, beittur penni 
og skáld gott. Nýverið sendi hann frá 
sér ljóðabókina Ég sendi þér engil sem 
er með betri ljóðabókum sem hafa 
komið út undanfarin ár og skáldinu 
til mikils sóma.

Kristján segist frá fyrstu tíð hafa haft 
myndir af englum í huga sér og þótt 
þær færa sér fegurð og yl. "Hvernig 
þetta byrjaði eða hvers vegna, veit ég 
ekki, en mér hefur alltaf fundist einsog 
þessi vissa mín um einhverskonar til-
vist engla hafi náð til mín með móð-
urmjólkinni," segir Kristján.

Í bókinni birtast eitt hundrað og 
eitt ljóð um ást og engla. Kristján segir 
sorg og gleði oft renna saman í eitt og 
eflaust megi sjá í ljóðunum persónu-
lega nálgun. "Ég sendi þér engil og 
veit að hann mun færa þér það sem 
þú leitar að," segir skáldið um bókina 
nýju.

Bókin byrjar á titilljóðinu sem er 
gott dæmi um þann fína kveðskap sem 
Kristján birtir í bókinni. Ómissandi 
ljóðabók öllum unnendum slikra 
bóka.

Ég sendi þér engil með yndi,
hann ótta þinn nær að buga,
hann færir þér ljúfasta lyndi
og læknar þinn veika huga.

Ég sendi þér engil með anda
hann orku og mátt gefur
og leysir þinn veraldar vanda
því visku og dygð hann hefur.

Það huga og hjarta þitt styrkir
ef heyrir þú ljúfar sögur,
því sendi ég engil sem yrkir
þér ástarljóð blið og fögur.

bgs

Því sendi ég engil sem yrkir
Einstaklega vel heppnuð ljóðabók

Klukkusýning í 
Bókasafni Árborgar
Þórður G. Árnason á Selfossi, 

frá Stokkseyri og tengdasonur 
Eyrarbakka, sýnir klukkur sínar 

í Bókasafni Árborgar á Sumar á Sel-
fossi. Þórður byrjaði að safna klukkum 
árið 2001. Sú fyrsta var keypt í Prag en 
safnið telur nú orðið níu veggklukkur, 
þrjár borðklukkur og nokkrar vekjara-
klukkur ásamt armbands- og vasa-
úrum. Einnig er Þórður með á sýn-
ingunni síma sem hann hefur notað í 
vinnunni sinni sem byggingameistari 
og hefst á bílasaíma frá árinu 1993.

fenix 3 sameinar glæsilega hönnun og fjölnota GPS snjallúr
Íþrótta- og útivistarfólk þarf ekki lengur að velja á milli – fenix 3 er bæði fullkomið íþróttaúr, útivistarúr, 
snjallúr og úr sem þú notar daglega í vinnu og leik. Þú getur einnig sérsniðið úrið að þínum þörfum með 
mismunandi upplýsingagluggum, forritum eða úraskífu með Connect IQ appinu frá Garmin.

Ögurhvarfi 2, 203 Kópavogur, sími 577 6000, garmin.is

   toppaðu
gærdaginn

Þórður grétar árnason. Fyrsta klukkan 
var keypt í Prag og er meðfylgjandi 
mynd af Þórði og þeirri klukku. 
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Framboðstilkynning

Einar Freyr stefnir á 
3. sæti Framsóknar
Einar Freyr Elínarson býður sig fram 

í 3. Sæti framboðslista Framsóknar-
flokksins í Suðurkjördæmi. 

Í tilkynningu frá Einari Frey kemur 
fram að hann hafi lengi tekið þátt í starfi 
Framsóknarflokksins, setið mörg kjör-
dæmisþing á Suðurlandi, flokksþing og 
fundi miðstjórnar flokksins. Þá hefur 
hann verið gjaldkeri ungra framsóknar-
manna og jafnréttisfulltrúi Framsóknar-
flokksins. 

„Seinustu ár, frá því að ég útskrifaðist 
úr búfræði og fluttist austur, hef ég fylgst 
náið með þjóðfélagsumræðunni og tekið 
þátt í henni sjálfur. Ég er ferðaþjónustu- 
og sauðfjárbóndi í Sólheimahjáleigu í 

Mýrdal. Ég hef þannig fylgst með og 
tekið þátt í miklum vexti ferðaþjón-
ustunnar. Á sama tíma hef ég tekið þátt 
í opinberri umræðu um landbúnaðarmál 
sem formaður Samtaka ungra bænda 
seinustu þrjú ár,” segir í tilkynningunni.

Smári leiðir lista Pírata
Prófkjöri Pírata í Suðurkjördæmi er 

nú lokið og liggur listi fyrir. Einn 
aðili dró framboð sitt til baka og voru 
niðurstöður kosninga endurreiknaðar 
með tilliti til þess. Listinn er birtur með 
fyrirvara um að hann kunni að breytast.

113 manns kusu í prófkjörinu. 413 
voru með kosningarét, 185 voru skráðir 
í kosningakerfið.

Hér gefur að líta niðurstöður kosn-
inganna.

1. Smári McCarthy
2. Oktavía Hrund Jónsdóttir
3. Þórólfur Júlían Dagsson
4. Álfheiður Eymarsdóttir
5. Elsa Kristjánsdóttir
6. Kristinn Ágúst Eggertsson
7. Trausti Björgvinsson
8. Albert Svan
9. Valgarður Reynisson
10. Kári Jónsson

11. Hólmfríður Bjarnadóttir
12. Ármann Halldórsson
13.Jack Daníels
14. Marteinn Þórsson
15. Halldór Berg
16. Villi Ásgeirsson
17. Sigurður Ágúst Hreggviðsson
18. Elvar Már Svansson
19. Andri Steinn
20. Örn Karlsson

Tilkynning um framboð  í prófkjöri sjálfstæðismanna í Suðurkjördæmi

Ég, Brynjólfur Magnússon, hef 
ákveðið að gefa kost á mér í 5.    
sæti í prófkjöri Sjálfstæðisflokks-

ins í Suðurkjördæmi sem fram fer þann  
10. september næstkomandi.     

Ég er 28 ára, lögfræðingur að mennt 
og er fæddur og uppalinn í Þorlákshöfn. 
Ég hef sinnt hinum ýmsu störfum frá 
unga aldri, m.a. fiskvinnslu- ‐, þjónustu- ‐  
og skrifstofustörfum.  Í dag starfa ég sem 
sérfræðingur hjá Landsbankanum. Ég  
hef gegnt trúnaðarstörfum fyrir Sjálf-
stæðisflokkinn og alla tíð verið virkur í 
hvers kyns félagsstörfum.  

Suðurkjördæmi er ríkt af náttúru-
auðlindum enda stærsta og víðfeðm-
asta  kjördæmið  á landinu en í því felast 
mýmörg tækifæri. Ég legg á það mikla 
áherslu að við í kjördæminu horfum til 
framtíðar og nýtum betur öll þau fjöl-
mörgu tækifæri sem til staðar eru. Ber 
þar helst að nefna alla þá dýrmætu orku 
sem finna má í kjördæminu, en ég er 
þeirrar skoðunar og legg raunar á það 
áherslu að orkunni sé  fundin farvegur 
innan kjördæmisins, sem sátt er um.  
Jafnframt að hún sé nýtt á sjálfbæran,  
hagkvæman og skynsaman hátt. Þá 
skapar víðfeðmi og náttúra kjördæmisins 
enn fremur mikil sóknarfæri í ferðaþjón-
ustu, sjávarútvegi og landbúnaði.    

Málefni ungs fólks eru mér einnig 
afar hugleikin en ég vil beita mér í  þágu 
nýsköpunar og atvinnuþróunar í kjör-
dæminu. Það segir sig sjálft að  ungt 

og menntað fólk á erfitt með að snúa 
aftur heim að námi loknu ef ekki eru 
í boði störf við hæfi. Suðurkjördæmi 
hefur fjölmargt að bjóða ungum og vel 
menntuðum einstaklingum ef rétt er að 
atvinnuþróun staðið. Þá ber einnig að 
nefna húsnæðismálin en staðan sem 
blasir við á fasteignamarkaði í dag er 
óboðleg, einkum vegna þess hve erfitt 
er fyrir ungt fólk að koma undir sig fót-
unum, án aðstoðar foreldra. Ég tel brýnt,  
að farið verði strax í það verkefni, að auð-
velda ungu fólki að festa kaup á sinni 
fyrstu fasteign. Það má til dæmis gera 
með því að rýmka enn frekar reglur um 
nýtingu lífeyrissparnaðar til íbúðarkaupa.  

Í Suðurkjördæmi eru spennandi og 
bjartir tímar framundan. Tækifærin  eru 
án nokkurs vafa mörg en við verðum að 
sjá þau, grípa og nýta!  Ég hef  ákveðið að 
bjóða fram krafta mína í þeim tilgangi. 
Nái ég kjöri mun ég heita því að vinna 
af heilindum, krafti og eldmóð í þágu 
alls kjördæmisins.       

Horfum til framtíðar og nýtum tæki-
færin!    

Brynjólfur Magnússon  

Ný sýning í Lista-
safni Árnesinga
Föstudaginn 12. ágúst kl. 18 

verður sýningin Tímalög opnuð 
í Listasafni Árnesinga í Hvera-

gerði. Þar er teflt saman verkum eftir list-
málarana Karl Kvaran (1924-1989) frá 
tímabilinu 1968–1978, og málverkum 
og skúlptúrum eftir Erlu Þórarinsdóttur 
(1955) frá síðustu tíu árum. Í málverki 
eru undirliggjandi tímalög og hrynjandi 
sem pensilfarið skráir en sýnileiki tækn-
innar er eitt af einkennum málverksins 
sem miðils segja sýningarstjórarnir Að-
alheiður Valgeirsdóttir og Aldís Arnar-
dóttir m.a. í texta sýningarskrár sem 
gefin er út með sýningunni.

Karl Kvaran rannsakaði möguleika og 
þanþol gvasslitarins rækilega og vann 
nánast óslitið með hann í tæpa tvo ára-
tugi, allt frá árinu 1956. Verk hans frá 
þessum tíma grundvallast á kröftugri 
línuteikningu sem síðar leikur mikil-
vægt hlutverk í olíumálverkum hans á 
8. áratugnum. Hann leysir upp agaða 
lárétta myndbyggingu sem einkennir 
verk hans frá 6. áratugnum og bugðóttar 

grafískar línur fara að leika um mynd-
flötinn í hrynjandi takti.  Verk Karls eru 
máluð í mörgum lögum. Við fyrstu sýn 
virðast þau í fáum litum en við nánari 
skoðun má greina vinnuferlið og eldri 
litalög í gegnum yfirborðið. 

Línan leikur sömuleiðis mikilvægt 
hlutverk í málverkum Erlu Þórarins-
dóttur og er undirstaðan í formrænni 
útfærslu þeirra ásamt litnum. Verkin 
eru byggð upp af línuteikningu sem 
sveigir og beygir formin svo þau fram-
kalla sjónræn þrívíddaráhrif. Oft má 
sjá glitta í undirlög á yfirborðinu sem 
gera myndflötinn lifandi og kvikan. Erla 
leggur verkin sín oft blaðsilfri sem ýmist 
þekur ákveðin form eða undirstrikar 
einstaka þætti þeirra. Á yfirborðinu 
rifar í undirliggjandi teikningu, liti og 
strúktúr verksins sem vitnar um vinnu-
ferlið. 

Opnun sýningarinnar er á dagskrá 
Blómstrandi daga í Hveragerði og af 
því tilefni leikur Jazztríó Páls Sveins-
sonar nokkur lög við opnunina.  Sunnu-

daginn 14. ágúst kl. 17:00 verða líka 
útgáfu-tónleikar í safninu þegar Artic 
strengjasveitin leikur af nýútgefnum 
hljómdiski íslensk þjóðlög og vinsæl 
sönglög. Kvartettinn skipa fiðluleikar-
inn Ágústa M. Jónsdóttir, víóluleikarinn 
Kathryn Harrison, sellóleikarinn Ólöf S. 
Óskarsdóttir og fiðluleikarinn Martin 
Frewer, sem hefur útsett öll lögin. Hljóð-
færaleikararnir eiga öll sæti í Sinfóníu-
hljomsveit Íslands.

Sýningin Tímalög mun standa til og 
með 13. nóvember og í ágúst og septem-
ber er safnið opið alla daga kl. 12 – 18. 
Aðgangur að safninu er ókeypis og allir 
velkomnir – líka á opnun sýningarinnar 
og útgáfutónleikana.



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 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld 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 ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun



*Um 74% þátttakenda í könnun Gallup, sem var unnin fyrir kokkalandsliðið, nefndu lambakjöt
þegar þeir voru spurðir hver þjóðarréttur Íslendinga væri.

8,4%   Fiskréttir 73,9%   Lambakjöts-
réttir

17,7%   An-
nað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%

íshúsið

Vatnshitablásarar

Tilboð
89.990

Öflugir blásarar
Lækkað verð
Þykkari koparrörHÉRAÐSFRÉTTABLAÐ

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
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BAksíÐAn

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi
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Að gefast upp  
er ekki valkostur

Ég er komin í prófkjör, í fimmta sinn, 
fyrir utan varaformannsframboð.

Mér finnast prófkjör erfið, ekki eins 
erfið og mér fannst fyrst en erfið samt. 
Þegar maður fer í prófkjör hringir maður 
í vini og vandamenn og lætur vita, svo 
þeir frétti það ekki í fjölmiðlum og líka 
til að taka stöðuna, finna jarðveginn.

Og hvað?
Eigum við bara að hætta? Gefast 

upp? Skila inn handklæðinu þó Sam-
fylkinginni gangi ekki nógu vel þessi 
misserin?

Láta sérhagsmunaröflin ráða ennþá 
stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahags-
málum, sér í hag?

Láta eftir það grunn prinsipp að í 
stjórnarskrá Íslendinga stendur skýrum 
stöfum að auðlindir landsins séu í eigu 
almennings?

Láta heilbrigðisþjónustuna okkar 
grotna og veikt fólk borga háar upphæðir 
fyrir þjónustu þess?

Láta menntakerfið okkar grotna niður 
og sætta okkur við nýttnámslánakerfi 
sem sinnir síst þeim sem þurfa á því 
að halda?  Námslánakerfi sem kemur 
í veg fyrir að fólk geti sótt sér menntun 
erlendis?

Láta stjórnmálamenn sem eru tæki-
færissinnar koma sínum málum á 
framfæri við að búa til ósýnilega óvini í 
,,þið og við“ aðferðafræðinni og breikka 
þannig bilið milli höfuðborgarsvæðis og 
landsbyggðar?

Láta það ókjurt að fólk þurfi að borga 
himinháa reikninga þegar það leitar sér 
aðstoðar til sálfræðings eða geðlæknis?

Láta það bara viðgangast að fjöldi 
barna á Íslandi lifa við fátækt?

Ég er jafnaðarmaður, ég hef alltaf verið 
það, ég verð það alltaf.

Ég ætla ekki að gefast upp.


