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SENDUM FRÍTT 
ÚR VEFVERSLUN

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

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

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

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

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISSólning ehf – Austuvegi 52 - 800 Selfossi - Sími 482 2272 - www.solning.is

22. september 2016 
16. tölublað, 2. árgangur 

Gistihúsið LiLja 
í hornafirði

Ásdís; Utan 
þjónustusvæðis

suðri fékk staðfest hverjir skipa þrjú 
efstu sætin á framboðslista Viðreisn
ar í Suðurkjördæmi rétt áður en 

blaðið fór í prentun en flokkurinn mælist 
ítrekað þriðji stærsti flokkur landsins. 

Í fyrsta sæti hjá Viðreisn í Suðurkjördæmi 
er Jóna Sólveig Elínardóttir, alþjóðastjórn
málafræðingur. Jóna er úr Mýrdalnum en 
móðir hennar er Elín Einarsdóttir, oddviti 
Mýrdalshrepps um árabil.

Í öðru sæti Viðreisnar í kjördæminu er 

Jóhannes Albert Kristbjörnsson, héraðs
dómslögmaður, úr Reykjanesbæ. Jóhannes 
á að baki farsælan feril úr körfuboltanum 
og var meðal annars landsliðsmaður. Hann 
er þekktur úr íþróttalífinu suður með sjó og 
þykir líklegur til að sópa að sér fylgi suður frá.

Í þriðja sæti er Ingunn Guðmundsdóttir, 
fyrrverandi forseti bæjarstjórnar í Árborg 
og fyrrverandi sveitarstjóri í Gnúpverja
hrepp. Ingunn er þekkt úr starfi Sjálfstæð
isflokksins og höfðar sterkt til bæði kvenna 

og Sunnlendinga sem báru skarðan hlut frá 
borði í prófkjöri flokksins á dögunum.

bgs

jóna sólveig, jóhannes og ingunn 
skipa efstu sæti Viðreisnar

bls. 12

bls. 10

stefnir á fjóra þingmenn 
-smári McCarthy í viðtali bls. 6–7

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Jóna Jóhannes Ingunn

Hitaveitu &   
        gasskápar

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!



2   22. september 2016

Mokveiði í 
Ytri-Rangá

Allt beint frá býli

nýj ar veiðitöl ur frá Lands
sam bandi veiðifé laga sýna í 
sam an tekt in yfir veiði vik una 

7. til 14. sept em ber að  YtriRangá er 
langefst á list an um með tæp lega 8.000 
laxa.  Miðfjarðará í Húnaþingi í næsta 
sæti fyr ir neðan og er með rétt tæpa 
4.000 laxa.

Þá fór EystriRangá fór 3000 laxa 
markið í sömu viku. Veiði í Þverá og 
Kjar rá í Borg ar fi rði er lokið og þar 
sem skráðir 1.902 lax ar þetta sum arið.

Ell efu efstu veiðiárn ar sam kvæmt 
nýj ustu viku töl un um eru þess ar:

Veiðiá   Vikutölur         Vikuveiði

1. Ytri-rangá                  7.966 lax ar                     538

2. Miðfjarðará                3.948 lax ar                    271

3. Eystri-rangá              3.050 lax ar                        74

4. blanda                        2.356 lax ar                       26

5. Þverá/ Kjar rá              1.902 lax ar    94 (loka tala)

6. norðurá                     1.297 lax ar         (viku töl ur ekki borist)

7. Haffjarðará                 1.280 lax ar                       62

8. langá                         1.229 lax ar                       70

9. laxá í Döl um            1.225 lax ar                     204

10. laxá í aðal dal          1.165 lax ar                     90

11. Hauka dalsá              1.003 lax ar                    101

Ægissíðufoss í Ytri-rangá, 
af veidistadir.is.

Fjáröflunarkvöld Dynks

Lionsklúbburinn Dynkur 
stendur fyrir fjáröflunar
kvöldi í Félagsheimilinu 

Árnesi Skeiða og Gnúpverjarhreppi 
laugardagskvöldið 16. október kl. 
20.00, Schnitselkvöldi að hætti 
klúbbsins. Allar veitingar verða beint 
frá býlum sveitarinnar.

Fjölbreytt skemmtiatriði og 
glæsilegar veitingar. Allur ágóði af 
kvöldinu rennur til líknarog góð
gerðarmála.

Miðapantanir hjá Sigurði í Skarði, 
Björgvin í Laxárdal, Snæbirni á 

Hlemmiskeiði og Jónasi í Braut
arholti. Miðar skulu pantaðir í síð
asta lagi fimmtudaginn 14. október.

Dynksmenn við slátt og þökulagningu í Ólafsvallakirkjugarði en klúbburinn hefur 
það sem fjáröflun að sumri að hirða um garðinn.

Páll leiðir sjálf-
stæðisflokkinn
Þetta er afar öfl ug ur listi sem var 

samþykkt ur sam hljóða,“ sagði 
Páll Magnús son, odd viti lista 

Sjálf stæðis flokks ins í Suður kjör dæmi, 
í samtali við Morgunblaðið þegar list
inn var samþykkt ur af kjör dæm is ráði 
á sunnudaginn. 

Unn ur Brá Kon ráðsdótt ir alþing
ismaður færðist upp um eitt sæti á list

an um eft ir að Rang heiður Elín Árna
dótt ir hafnaði fjórða sæti og hætti 
þátttöku í stjórnmálum. Þá komu nýj
ar inn á list ann þær Krist ín Trausta
dótt ir í fimmta sæti og Hólm fríður 
Erna Kjart ans dótt ir í það sjötta.

Ekki voru gerðar breyt ing ar á list
an um með til liti til at huga semda um 
að jafna kynja hlut föll.

Ráðstefna 
ungmennaráða 
á Suðurlandi
Dagana 28. og 29. september 

mun Ungmennaráð Ár
borgar í samvinnu við Sam

tök sunnlenskra sveitarfélaga (SASS) 
standa fyrir ráðstefnu ungmennaráða 
á Suðurlandi. Ráðstefnan fer fram í 
félagsheimilinu Hvolnum á Hvolsvelli.

Fyrri daginn munu ungmenni af 
öllu Suðurlandi leiða saman hesta 
sína. Seinni daginn koma saman ung
mennaráð sveitarfélaga á Suðurlandi, 
önnur áhugasöm ungmenni, fulltrú
ar sveitastjórna, þingmenn suður
kjördæmis og aðrir gestir. Forseti Ís
lands setur ráðstefnuna. Evrópa Unga 

Fólksins (EUF) fyrir hönd Erasmus+, 
mennta, æskulýðs og íþróttaáætlun 
ESB sem leggja verkefninu lið fjárhags
lega í formi styrks ásamt SASS.

Helstu markmið ráðstefnunnar eru 
eftirfarandi:· Að virkja og styðja við ung
mennaráð á svæðinu

·  Að sveitarstjórnir sjái hin miklu 
tækifæri sem fylgja öflugu starfi ung
mennaráða

· Að hvetja sveitarfélög sem ekki 
halda úti ungmennaráði nú þegar hugi 
að stofnun þeirra

· Að finna leiðir til að einfalda að

komu ungs fólks að ákvörðunartöku
ferlinu og auka áhuga þeirra á því ferli

· Að huga að gagnabanka/hand
bók/verkfæri fyrir ungmennaráð á 
svæðinu þar sem finna má hagnýtar 
upplýsingar, ábendingar og góðar leiðir 
til að koma vinnu sinni á framfæri

· Að stíga fyrstu skrefin að mark
vissu samtali á milli ungs fólks og sveit
arstjórna á öllu Suðurlandi um mikil
væg málefni sem tengist öllu svæðinu.

Veiðin gengið 
vel í stóru-Laxá
sam kvæmt upp lýs ing um frá 

Esther Guðjóns dótt ur, for
manni Veiðifé lags StóruLaxár í 

Hrepp um, hef ur veiðin gengið nokkuð 
vel i StóruLaxá í Hreppum það sem 
af er sumri og eru vel á fjórða hund
rað lax ar komn ir á land en áin er að 
margra mati meðal þeirra stórbrotn
ustu á landinu.

Esther sagði í viðtali við Morgun
blaðið að frek ar lítið vatn hefði verið í 
ánni í sum ar en veiðin hefði þó verið 
nokkuð jöfn og þétt. Jafnframt sagð
ist Esther von ast til að hefðbundn ar 
haustrign ing ar myndu birt ast fljót
lega og trekktu þá veiðina í gang eins 
og oft gerðist und ir lok veiðitím ans í 
StóruLaxá þegar lax inn geng ur upp 

til hrygn ing ar neðan úr Hvítá. 
Mest hefur veiðst á svæði I og II 

en svæði IV hefði komið skemmti lega 

á óvart og skilað ná lægt 150 löx um.   
Svæði III hef ur gefið tæp lega 30 laxa.

Guðni th. jóhannesson
Forseti Íslands setur ráðstefnuna.

nýja göngubrúin yfir Hólmahyl í ánni.

Gamla göngubrúin fékk nýtt hlutverk
Myndir: Esther guðjónsdóttir, formaður Veiði-
félags Stóru-laxá.

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Alltaf eitthvað nýtt 
og spennandi



Þrastalundur
Hefur opnað eftir gagngerar breytingar!

Tilvalið að skreppa í stuttan bíltúr og koma við í Þrastalundi þar sem hægt að fá sér 
veitingar og njóta stórglæsilegrar náttúru í nýuppgerðum veitingastað. Vertu velkomin.

- P E R L A  S U Ð U R L A N D S -

Í Þrastalundi færðu gott úrval af eldbökuðum pizzum sem 
hafa fengið frábæra dóma. Komdu og smakkaðu.

G A M L A S M I Ð J A N

Eldbakaðar pizzur

Allir krakkar sem koma við í Þrastalundi  
fá frían ís í september!

Í S FA B R I K K A N

Frír ís fyrir krakka

MINIMARKET SÍMI 779 6500
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að undanförnu hafa 
komið fram raddir 
um að hefja skuli 

hömlulausan innflutning á 
landbúnaðarvörum. Þykir 
ýmsum sem matarkarfan 
sé dýr hér á landi, hún sé 
ódýrari í nágrannalöndun
um og víst er að ekki er 
hægt að bera á móti því, að 
í mörgum tilfellum er það svo. Saman
burður af þessu tagi er hins vegar afar 
vandmeðfarinn, þó ekki sé nema vegna 
þess að bera verður saman sambærilega 
hluti. Það er snúið þegar bakgrunnur 
vörunnar er óljós, eins og t.d.: hvaða 
kröfur þurfti viðkomandi framleiðandi 
að standast varðandi hreinleika og að
búnað þeirra dýra sem varan kemur frá.

Eitt það fyrsta sem í hugann kemur, 
þegar hugsað er til íslensks verslunar
manns í innkaupaleiðöngrum erlendis, 
er hve lítið það er sem hann getur boðist 
til að kaupa. Hann kemur frá landi sem 
er með afar fáa íbúa og ekki nóg með 
það, heldur eru hann svo ólánsamur 
að alþekkt er, að kjör landsmanna eru 
ekki neitt tiltakanlega slök í alþjóðleg
um samanburði; kaupgetan svokallaða 
er sem sagt umtalsverð. Þarna eru strax 
komnar tvær ástæður til að gera kaup
manninum okkar erfiðara fyrir en ef 
hann væri frá öðru og fjölmennara ríki 
og það strax í upphafi leiðangursins sem 
er þó rétt að byrja. Eftir er að koma vör
unni heim.

Þó ekki sé með sanni hægt að halda 
því fram að siglingar til eyjunnar okkar, 
sem er á Atlantshafshryggnum miðjum 
í Norður Atlantshafi séu stopular, mælt 
á þann kvarða sem gilti er einungis var 
talað um haust og vorskip, þá er það 
samt sem áður svo, að landið er ekki 
í tengslum við flutningakerfi megin
landanna á þann hátt sem vera myndi 
ef takast mætti að drösla því dálítið til 
þannig að það yrði samfast annað hvort 
Evrópu, nú eða Ameríku ef mönnum 
hugnaðist það betur.

ísland og meginlandið
Það er illgerlegt að flytja Ísland til 
meginlandanna, því verður að flytja 
vöruna sem keypt er erlendis til Ís
lands. Það er að segja, ef ætlunin er að 
selja hana þar. Það er hins vegar ekki 
endilega nauðsynlegt, því hinn íslenski 
kaupmaður getur vitanlega selt það sem 
hann var að kaupa hvert sem hann vill 
og Ísland er ekki eina landið sem er í 
boði. Hann vill hins vegar, af einhverj
um ástæðum, selja það sem hann er bú
inn að kaupa á Íslandi og verður því að 
koma vörunni yfir hafið og það kostar 
peninga. Af ástæðum sem allir þekkja 
sem stundað hafa verslun, hefur hann 
hug á að fá til baka það sem hann lagði 
út og gott betur. Fá bæði það sem hann 
greiddi fyrir vöruna og að auki útlagðan 
kostnað við að koma henni á markað. 
Markað sem hún er ekki nærri komin á 

þó komin sé á hafnarbakk
ann í Reykjavík . Ýmislegt 
er eftir sem ekki verður far
ið útí að telja upp hér, en á 
endanum vill hinn virðulegi 
verslunarmaður fá eitthvað 
fyrir sinn snúð.

Það sem kaupmaður
inn veit eftir að hafa farið í 
þennan leiðangur, er að það 

getur fylgt því dálítið bras að stunda 
verslun og þjónustu á Íslandi, jafnvel 
eilítið meira bras á hverja vörueiningu 
en ef hann hefði haldið sig við stærra 
markaðssvæði.

Það hlýtur því að mega álykta sem 
svo að eitthvað annað en hrein gróða
von valdi því að hann vill selja vörur 
sínar á Íslandi. Á þessum vettvangi 
verður honum ekki ætlað annað en það 
,,að römm  sé sú taug...“ o.s.frv. Hann 
langar að eiga heima og starfa í landinu 
sínu og lái honum hver sem vill.    Kaup
maðurinn er svo lánsamur að hann er 
ekki einn um þá skoðun: að þar geti 
verið gott að búa. Ekki síst er það mik
ið lán fyrir hann að á landinu hans búa, 
auk hans sjálfs, u.þ.b. 330.000 manns 
sem hann getur snúið sér til sem lík
legra kaupenda. Þar býr sem sagt þjóð 
og hún er töluvert upptekin við að halda 
úti þjóðfélagi og því fylgir að fólkið í 
landinu er við ýmsan starfa, sumir eru 
verslunarmenn, en ekki allir, sem betur 
fer myndi kannski einhver segja. Sumir 
eru sjómenn aðrir bændur, þá finnast í 
landinu smiðir af öllu mögulegu tagi og 
svona mætti lengi telja því starfstéttirn
ar eru ótrúlega margar og fullvíst er að 
kaupmaðurinn okkar gleðst í hjarta sínu 
yfir því hve fjölbreytt samfélagið hans 
er. Hann er samt ekki alveg ánægður og 
langar alveg óskaplega mikið til að flytja 
til landsins ódýr matvæli þjóð sinni til 
hagsbóta og í þessu vinnur hann vakinn 
og sofinn.

Matarverð á íslandi
Hann hefur komist að þeirri niður
stöðu, eftir vandlega athugun, að matur 
sé nokkru dýrari í litla samfélaginu hans 
en hann getur hugsanlega keypt hann á í 
útlöndum. Þá hefur hann einnig fundið 
það út, að bændur séu ekki allir þar sem 
þeir eru séðir, þeir séu a.m.k. tvenns
konar, þ.e. annars vegar góðir og hins 
vegar vondir og það skiptist nánast að 
jöfnu kjötið sem hann borðar: þannig 
að ,,vondu“ bændurnir framleiði um 
helming þess sem kjöts sem hann set
ur ofan í sig og kjötið er af svínum og 
kjúklingum, dýrin eru höfð í húsum en 
ganga ekki uppum fjöll og firnindi og af 
því dregur hann þá ályktun, að eldi dýr
anna sé ,,iðnaður“. 

Líklega er það vegna þess að hann 
þekkir fremur lítið til iðnaðar að hann 
telur ,,iðnað“ vera af hinu illa. Í þessum 
hugrenningum sést kaupmanninum 
okkar yfir að önnur dýr eru einnig höfð 
í húsum, sum mikið og önnur minna, 

en þar sem hann veit það ekki, þá hef
ur hann engar áhyggjur af því. Eins og 
allir vita þá er það einungis það sem við 
vitum um, sem við getum haft áhyggjur 
af, hitt er utan sviðsins ef svo má að orði 
komast.

Það er reyndar nokkuð margt sem 
kaupmanninum okkar sést yfir í þessu 
sambandi og t.d. sést honum algjörlega 
yfir þá staðreynd að matvara er ekki 
hvað sem er. Kjöt er, svo dæmi sé tekið, 
afurð af einhverju dýri sem alið hefur 
verið til þess að verða í fyllingu tím
ans að kjöti og kjöt verður ekki gott til 
neyslu, nema að farið sé með það eftir 
ákveðnum reglum. Til að þær reglur séu 
virtar hafa flestar þjóðir heimsins kom
ið sér upp eftirliti með framleiðslunni. 
Reglurnar eru misjafnar eftir lönd
um, en í þeim löndum sem við þekkj
um best, er um að ræða umtalsverðan 
,,reglugerðaskóg“ og ,,eftirlitskraðak“, 
eins og ég ímynda mér að títtnefndur 
kaupmaður myndi kalla það.

eyja kaupmannsins
Á eyju kaupmannsins er talsvert um 
slíkar reglur neytendum til hagsbóta og 
öryggis  og gleymum því ekki að allir 
á eyjunni eru náttúrulega neytendur 
líka  en einnig er talsvert mikið um 
allskyns reglur og eftirlit til að vernda 
búfénaðinn sem þar er, sem öfugt við 
kaupmanninn, hefur ekki átt þess kost 
að ferðast til annarra landa og krækja 
sér í ýmsar miskræsilegar pestir. Af því 
leiðir, að dýrin eru í svipaðri stöðu og 
frumbyggjar Ameríku forðum, að hafa 
ekki mótstöðu gegn sjúkdómum sem 
herjað hafa annarstaðar og þarlend
ir dýrastofnar hafa náð að byggja upp 
mótstöðu gegn í aldanna rás.

Ekki svo að skilja að ekki hafi verið 
reynt að flytja inn til landsins ýmis dýr 
til kynbóta, það hefur verið gert um ald
ir með tilheyrandi tjóni fyrir samfélagið 
á hverjum tíma. Það getur kaupmaður
inn kynnt sér þegar hann má vera að. 
Gæti t.d. byrjað á að fara svo sem 900 
ár aftur í tímann. Hvað gerðist þá og 
hvernig var brugðist við.

Það eru sem sagt alls kyns ljón í veg
inum til að kaupmaðurinn geti fengið 
ósk sína uppfyllta. Sjálfsagt er það mið
ur, ekki síst vegna þess að óskin er sett 
fram af góðum hug til neytenda og þar 
með bænda því þeir eru víst neytend
ur líka svo skrýtið sem það nú er, eins 
og hann tók sjálfur svo vel og vandlega 
fram aftur og aftur.

Hagsmunir neytenda og þar með 
þjóðarinnar allrar  því öll erum við 
neytendur þegar að er gáð  fara nefni
lega saman og þó kaupmanninum okk
ar hafi sést yfir það eitt augnablik: þá 
er það nú svo, að á endanum mun það 
renna upp fyrir þessum vini okkar, þó 
ekki væri nema vegna þess að alltaf er 
þörf fyrir viðskiptavini.  

Ingimundur Bergmann, 
formaður Félags kjúklíngabænda.

Fátækragildrur á 
fasteignamarkaði
aldrei hafa önnur eins fyrirheit verið gefin um nýja tíma á íbúða

markaði og fyrir síðustu kosningar. Ekkert af þeim fyrirheitum 
gekk eftir, að því er virðist. Leigumarkaðurinn er sama svívirð

an og áður. Ekkert bólar á nýja Breiðholtinu félagsmálaráðherrans og 
verðtrygging er ekki undantekning á útleið heldur 
almenn og ríkjandi regla í lánaviðskiptum.

Fyrir efnaminna fólk sem fær ekki greiðslumat 
til fasteignakaupa er frjáls leigumarkaður helsti 
valkosturinn. Þar eru verðin himinhá og tug
um prósenta yfir afborganir af fasteignalánum á 
sambærilegu húsnæði. Þó er greiðslubyrði þeirra 
tvöföld á við það sem þekkist á Norðurlöndunum. 

Í þeim skorti sem er á íbúðarhúsnæði er fast
eignamarkaðunn fátækragildra fyrir þá sem 
ekki fylla upp í ramma greiðslumatsins eða geta reitt fram afborgun 
til íbúðarkaupa. Ekki einngis er leigan há og langt yfir raunverulegri 
greiðslugetu flestra, heldur fylgir leigumarkaðinum óöryggi og afkomu
ótti. Allt bitnar þetta á efnalitlu fólki og ungu sem á ekki möguleika á 
innkomu á fasteignamarkað til þess að fjárfesta í húsnæði.

Hér skortir sárlega uppbyggingu þúsunda íbúða byggðar af fast
eignafélagi með samfélagslega hagsmuni að leiðarljósi. Slíkt félags gæti 
verið myndað af lífeyrissjóðum, stéttarfélögum, sveitarfélögum og hinu 
opinbera, auk annarra sem að slíku stórátaki vildu koma. 

Átaki í uppbyggingu íbúða sem breytti samsetningu fasteignamark
aðar til framtíðar og skapaði valkost fyrir þá sem ekki vilja eða geta 
keypt sér fasteign. Í slíku félagi stæði almenningi til boða ótakmarkaður 
búseturéttur í íbúð, sem fólk síðan getur losað aftur til félagsins þegar 
það kýs að gera það. 

Fróðlegt verður að sjá hvað flokkarnir bjóða upp á í húsnæðismálum 
í komandi október kosningum. Erfitt verður að fá fólk til að trúa loforð
um stjórnaflokkanna í þeim efnum sé litið til efnda fyrri fyrirheita og 
afleitrar stöðu leigjenda, efnaminna fólks og ungs fólks sem hefur ekki í 
aðra sjóði að ganga.

Nú reynir á stjórnarandstöðuna og nýju framboðin að leggja fram 
trúverðuga áætlun um róttækar breytingar á húsnæðismarkaði. Þeir 
munu ná eyrum unga fólksins sem það gera með trúverðugum hætti.

 Björgvin G. Sigurðsson
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innflutningur 
án takmarkana

Leiðari
Ekkert bólar á nýja breiðholtinu 

félagsmálaráðherrans.

hryllingslestur um 
Guðmundar- og Geirfinnsmál

hrafn Jökulsson skrifar á facebook:

Ég var að ljúka við stórmerki
lega bók Jóns Daníelssonar um 
hin svokölluðu Guðmundar 

og Geirfinnsmál. Hryllingslestur um 
ómannúðlegt kerfi, sem braut niður 
og eyðilagði líf nokkurra ungmenna. 
Grimm er sú vansæmd og sá dimmi 
skuggi sem þessi mál leiddu yfir 
mannlíf á Íslandi.

Ég átti því láni að fagna að kynn
ast Sævari Ciesielski, þegar hann háði 
baráttu fyrir því að fá nafn sitt hreins
að. Hann er eftirminnilegur maður. 
Bráðklár, skemmtilegur og vel innrétt
aður. Hann drap ekki nokkurn mann, 
svo mikið er víst  mér finnst stærsta 
stund Davíðs Oddssonar hafa verið 
þegar hann lýsti því yfir á Alþingi að 

,,dómsmorð" hefði verið framið í mál
inu.

Eini útifundurinn sem ég hef 
skipulagt var í þágu baráttu Sævars, 
það var árið 1997. Því miður lifði 
hann ekki að sjá nafn sitt hreinsað. Við 
bræður og frændur fylgdum honum 
til grafar 2011. Blessuð sé minning 
góðs drengs. össur Skarphéðinsson, Hrafn Jökulsson og Illugi Jökulsson við útför Sævars.
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Manngildi ofar auðgildi
hið pólitíska landslag hefur 

breyst og heldur áfram að 
breytast. Við lifum því á afar 

áhugaverðum tímum þar sem nýjar 
kynslóðir telja sig ekki þurfa að búa 
við úrelt kerfi og skýringar eins og: 
„sættu þig bara við það, þetta er bara 
svona“ duga ekki lengur. Þegar ég segi 
kerfi, þá á ég við þau í sinni víðtæk
ustu mynd; menntakerfið, heilbrigð
iskerfið, stjórnsýsluna o.s.frv. Lýðræði 
er t.d. aftur komið í tísku, ef svo má 
segja. Fólk hefur áhuga á að taka þátt, 
það sýnir sig m.a. í stofnun fjölmargra 
nýrra flokka hin síðari ár. Á sama 
tíma kvartar fólk undan áhugaleysi 
almennings á stjórnmálum. Sú full
yrðing stenst ekki. Allir hafa áhuga 
á stjórnmálum hvort sem þeir taka 
virkan þátt í starfi flokka eða ekki. 
Stjórnmálin eru hluti af daglegu lífi 
okkar allra. Fólk er bara mis meðvitað 
um það. Það er akkúrat þetta sem ger
ir stjórnmálin áhugaverð og skemmti
leg, það er fjölbreytileikinn, ófyrirsjá
anleikinn og öll tækifærin sem þau 
færa okkur í að þróa samfélagið okkar 
til hins betra.

spennandi kosningar
Með þetta í huga þá hlakka ég til 
næstu Alþingiskosninga. Kosninga
barátta er alltaf skemmtileg; hröð og 
spennandi eins og góður knattleikur. 
Menn skiptast í fylkingar og halda 
með sínu liði. Ég er í liði Framsóknar 
og hef gefið kost á mér í 2. sæti listans í 
Suðurkjördæmi. Það verður gaman að 
setjast niður með kjósendum og ræða 
árangurinn sem núverandi ríkisstjórn 
hefur náð undir forystu Framsóknar
flokksins. Bætt staða efnahagsmála er 
grundvöllur þess að við getum sótt 
fram á næstu misserum og haldið 
áfram að byggja upp innviði og bæta 
samfélagið með því að jafna stöðu 
fólks um land allt.

heimilin í forgang
Hagur heimilanna hefur vænkast 
verulega undanfarin misseri. Skuld
ir hafa minnkað, fasteignir hækkað í 
verði og starfandi Íslendingum fjölg
að jafnt og þétt. Síðast en ekki síst 
hafa laun hækkað hratt á sama tíma 
og verðbólga hefur verið afar hófleg, 
m.a. vegna styrkingar krónu og hag
felldrar verðþróunar á hrávörum og 
eldsneyti erlendis frá. Aukning kaup
máttar launa hefur því verið mun 
meiri undanfarið en á sambærilegum 
tímabilum mikilla launahækkana á 
undanförnum áratugum þegar verð
bólga var veruleg á sama tíma. Ekkert 
bendir til annars á þessari stundu en 
að þessi þróun geti haldið áfram ef 
við Íslendingar berum gæfu til að taka 

skynsamlegar ákvarðanir.

Landið rís á ný 
Nýlegar tölur Hagstofunnar um 
launa og kaupmáttarþróun draga 
þetta skýrt fram. Í júní hækkaði 
launavísitala Hagstofunnar verulega 
frá mánuðinum á undan. Frá sama 
mánuði í fyrra nemur hækkunin 
12,5%. Á sama tímabili mældist verð
bólga hverfandi og kaupmáttur launa 
jókst því umtalsvert á tímabilinu, þ.e. 
yfir tíu af hundraði. Slík kaupmátt
araukning er vafalítið afar fátíð. Árs
verðbólga nú í ágúst er reiknuð undir 
1%. Verðbólgan hefur verið undir 
verðbólgumarkmiði Seðlabankans í 
tvö og hálft ár. Gangi spáin eftir fer 
verðbólgan undir neðri fráviksmörk 
Seðlabankans sem er óhætt að segja 
að sé alveg ný staða fyrir peninga
stefnunefnd Seðlabankans. Útlit er 
fyrir litla verðbólgu næstu mánuði og 
að hún haldist undir verðbólgumark
miði vel inn á næsta ár hið minnsta. 
Að því leyti má segja að við Ís
lendingar njótum nú einstaks tímabils 
verðstöðugleika og, eins og áður sagði, 
umtalsverðrar kaupmáttaraukningar. 
Á síðasta ári urðu til 6.000 ný störf hér 
á landi. Meðalatvinnuleysi síðustu 12 
mánaða hefur ekki verið lægra síðan í 
ársbyrjun 2009. Þá hefur atvinnuþátt
taka farið ört vaxandi og nálgast nú 
það sem best hefur verið. Nýjar tölur 
sýna að Íslendingar erlendis eru aftur 
farnir að sjá tækifæri á Íslandi og séu 
að koma heim. 

Vaxtakostnaður ríkissjóðs 
minnkar
Þessi bætti hagur heimila og fyrir
tækja skilar sér einnig í bættum ríkis
rekstri, en núverandi ríkisstjórn hefur 
náð einstökum árangri í ríkisfjármál
um eins og lesa má úr skýrslum láns
hæfisfyrirtækja. Ef sömu stefnu er 
fylgt er þess ekki langt að bíða að Ís
land færist aftur upp í Aflokk á hin
um alþjóðlega lánamarkaði. Um leið 
mun vaxtakostnaður ríkissjóðs lækka 
mikið eins og hann hefur reyndar gert 
allt þetta kjörtímabil. Þegar horft er 
til útgjalda er ríkissjóður nú kominn 
aftur til tímans fyrir efnahagskrísu 
og bankahrun. Þar munar mestu að 
útgjöld til velferðarmála hafa hækkað 
gríðarlega í tíð þessarar ríkisstjórnar 
og eru nú tæplega 12 milljörðum kr. 
hærri að raunvirði en 2007. 

skuldaleiðrétting og afnám 
hafta
Ríkisstjórnin setti sér markmið í upp
hafi kjörtímabils. Þau hafa verið að 
nást eitt af öðru. Skuldaleiðréttingin 
sem tókst afburðavel og hefur skilað 

tilætluðum árangri, hvernig tekið var 
á slitabúum bankanna og kröfuhöfum 
sem hefur skilað því að næsta verk
efni er afnám hafta á einstaklinga og 
fyrirtæki. Ríkisstjórnin hefur undan
farið kynnt margvíslegar tillögur um 
aðrar umbætur í velferðarmálum, 
svo sem stórátak í þágu þeirra sem 
kaupa sína fyrstu fasteign sem og að 
bæta leigumarkaðinn fyrir tekjulægri 
með húsnæðisfrumvörpum Eyglóar 
Harðardóttur.

Velferð og jöfnuður búsetu-
skilyrða
Áhersla Framsóknarflokksins fyrir 
næstu kosningar verður á velferðar
mál og byggðamál. Skipulag kerfis
ins og fjöldi landfræðilegra og lýð
fræðilegra þátta hafa áhrif á útgjöld 
til heilbrigðisþjónustu. Það virðist 
skorta heildarstefnu innan heilbrigð
iskerfisins til að stýra veitingu þjón
ustunnar.  Til að tryggja skilvirkni 
heilbrigðiskerfisins er þörf á virkari 
stjórnun afkasta kerfisins jafnframt 

því að skýra betur forgangsverkefni 
Landspítalans. Í þessu samhengi 
verðum við að endurskoða skipulag 
heilbrigðisstofnana á landsbyggðinni, 
hlutverk þeirra og hvernig væri hægt 
að nýta þær betur til að auka skil
virkni kerfisins í heild. Hið sama gild
ir um uppbyggingu heilsugæslunnar 
og hjúkrunarheimila um land allt. 
Einnig þurfum við að leggja áherslu á 
að fjölga úrræðum svo aldrað fólk geti 
búið lengur heima hjá sér og fengið 
nauðsynlegan stuðning. 

Þrífösun og atvinnuupp-
bygging
Það kemur mörgum á óvart að lands
menn hafa ekki jafnan aðgang að 
þriggja fasa rafmagni. Netsamband 
er heldur ekki tryggt um allt land. 
Öruggt rafmagn og net eru grund
vallarþættir atvinnuuppbyggingar í 
dag. Við getum í raun nánast sleppt 
því að ræða um atvinnuþróun, að
alskipulagsmál og hitt og þetta tengt 
byggðamálum á meðan fólk hefur 

ekki jafnan aðgang að þessum innvið
um. Ástand vega víða um land ógnar 
nú umferðaröryggi landsmanna og 
gesta okkar. Einbreiðar brýr skapa 
stórhættu. Tengivegir eru sumir 
hverjir ónýtir. Framsóknarflokkurinn 
er flokkur landsbyggðarinnar og mun 
beita sér af krafti í þessum mála
flokkum fái hann til þess umboð eftir 
næstu kosningar. 

sækjum fram
Við Íslendingar eigum mikil tækifæri 
í því árferði sem nú ríkir. Ytri og innri 
skilyrði eru og hafa verið hagstæð. 
Það skiptir þó máli hvað menn gera 
úr þeim tækifærum sem á vegi þeirra 
verða. Það skiptir máli að allir fái að 
njóta, ekki bara sumir. Sagan segir 
okkur að það sé engin trygging fyr
ir því að ástandið verði svona áfram. 
Höfum í huga að það skiptir máli 
hverjir sitja við stjórnvölinn. Veldur 
hver á heldur.

Silja Dögg Gunnarsdóttir, þing-
maður Framsóknarflokksins
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nú er það endataflið Smári, 
hver verða helstu mál kosn-
inganna að þínu mati?

„Allir hafa mestar áhyggjur af 
heilbrigðismálum og kjaramálum um 
þessar stundir. Þessi atriði haldast í 
hendur: lykillinn að bættu heilbrigð
iskerfi er í sterkara og réttlátara hag
kerfi, og þess vegna hafa Píratar talað 
fyrir umbótum á fiskveiðistjórnunar
kerfinu, lagfæringar á skattalögum til 
að koma í veg fyrir þunna fjármögnun 
og annarskonar undanskot, og bætt 
samkeppnislög sem draga úr einok
un. Allt þetta eykur atvinnufrelsi fólks 
og tryggir um leið fjármagn til að geta 

lagað heilbrigðiskerfið.
Það er algjörlega galið að fólk 

þurfi að fara til Reykjavíkur ef það 
handsleggsbrýtur sig eftir kl. 15:00 á 
daginn eða þarf að fæða barn, og það 

ViðtaL

„Það er nóg 
komið af eft-

irhrunsþunglyndi. 
Nú er tímabært að 
endurræsa Ísland.

„Gæti stýrt skipinu 
ef til þess kæmi“
Píratar hafa farið með himinskautum í skoðanakönnunum 
og ítrekað mælst stærsti flokkur landsins. Nú reynir á hvort 
þeim tekst að halda stöðunni þegar kemur að endataflinu, 
þegar liðlega mánuður er til kosninga. Björgvin G. Sigurðs-
son, ritstjóri Suðra settist niður með helsta hugmynda-
fræðingi Pírata og oddvita flokksins í Suðurkjördæmi, Vesta-
mannaeyingnum smára McCarthy, og fór yfir stöðuna í 
aðdraganda kosninga, en Smári segir raunhæft að stefna á 
fjóra þingmenn Pírata í kjördæminu.
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vita það allir.“
Telur þú raunhæft fyrir Pírata að 

halda því mikla fylgi sem þið mælist 
með?

„Fylgi Pírata lýsir í senn bæði 
langþreytu á hefðbundnum stjórn
málum og trú á nýja möguleika. Við 
munum ná að halda þessu fylgi ef við 
náum að sannfæra almenning um að 
við séum ábyrgt fólk með raunhæfar 
hugmyndir, og það ætlum við okkur 
að gera.“

Hvaða markmið setur þú um stærð 
flokksins að loknum kosningum?

 „Það er slæmt þegar einn flokkur 
verður of stór, en við getum stækk

að töluvert mikið áður en við förum 
að teljast vera hluti af vandamálinu. 
Kannski aðeins stærri en við mælu
mst í dag, en ekki mikið meira.“

Hvernig sérðu fyrir þér líklega 
stjórnarmyndun eftir kosningar, óska 
samsetning þín?

„Píratar munu líklegast eiga sam
töl við alla flokka að loknum kosn
ingum. Ég myndi helst vilja fá fram 
fyrir kosningar hvort aðrir flokkar 
eru tilbúnir til að taka upp okkar 
áherslumál, sem gæti skapað grund
völl fyrir samvinnu. Sumir flokkar 
virðast hræddir við umræðuna um 
nýja stjórnarskrá, eða trúa því að ef 

þau hundsa umræðuna nógu ákaft þá 
muni hún hverfa. Það gengur ekki.“

Eru mál sem þið gerið að úrslita-
atriði að ná fram, lúkning á stjórnar-
skrá, viðræðum við ESB ogsfrv?

 „Við leggjum mjög mikla áherslu 
á ýmsar kerfisbreytingar, sem og 
auknu lýðræði. Stjórnarskráin vegur 
þar þyngst — þjóðinni var lofuð ný 
stjórnarskrá árið 1944. Hún er tilbú
in. Klárum málið.

Það ætti ekki að vefjast fyrir 
öðrum flokkum að halda þjóðar
atkvæðagreiðslu um hvort halda 
eigi áfram viðræðum við ESB, að 
loknu strangheiðarlegu kynn
ingarferli þar sem kostir og gall
ar verða ræddir. Þetta þrætuepli 
hefur fengið að standa á borðinu 
svo lengi að það er að úldna. Þetta 
á ekki að þurfa að vera úrslitaat
riði, þetta er svo einfalt.“

Hverju vilt þú helst ná fram eftir 
kosningar?

„Ég vona að við getum gengið 
strax í stjórnarskrármálið, en meðan 
það er í vinnslu í þinginu ætti ríkis
stjórnin að finna peninga til að reka 
öflugt heilbrigðiskerfi og laga þann 
stórskaða sem hefur verið unnin á 
menntakerfinu. Það þarf einnig að 
byrja vinnu við upptöku á 
uppboðskerfi fyrir 
f i s k v e i ð i 
heim

ildir, því nú hafa sjómenn verið 
samningslausir í að verða sex ár og 
ýmsar byggðir eru við það að leggj
ast í eyði, meðan úrslitavaldið yfir 
hagkerfinu er að þjappast saman. 
Með uppboðum komast nýliðar að 
og valdið dreifist, þó án þess að skapa 
áhættu fyrir þær sterku útgerðir sem 
nú starfa. Slíkt fyrirkomulag bæt
ir einnig samningsstöðu sjómanna 
töluvert, en útgerðirnar hafa svo til 
enga hagsmuni af því að semja við 
sjómenn meðan þeir geta bara leigt 
útnýttan kvóta frá sér.

Það þarf líka að gefa þeim ís
lendingum sem hafa flúið land 
ástæðu til að snúa heim — það er nóg 

að gera hérna.“
Eru Píratar komnir til 

að vera í flokkaflórunni?
„Ég vona að Píratar 

verði ekki alltaf nauðsyn
legir. Um leið og hug
myndafræði okkar er 
komin vel til skila, og 
fram koma nýjir flokkar 
með enn betri hugmynd
ir, þá verður tímabært að 
senda okkur í frí. Hvort 
það taki tíu eða tuttugu ár 
veit ég ekki. Íslendingar 
eiga ekki að vera hræddir 
við að segja skilið við úr 
sér gengna flokka.“

Hvar staðsetur þú 
framboðið á kvarðan-
um vinstri-hægri og af 
hverju?

„Hægrivinstri hug
myndafræðin er úr
eld. Okkar hugmyndir 
sækja sterkt í báðar áttir 
án miðjumoðs. Aðal
atriðið er að hafa vel 

rökstuddar hugmyndir og góð ferli 
sem tryggja að allir geti tekið þátt og 
mótað sitt samfélag. Líklega myndu 
einhverjir kalla okkur "markaðsjafn
aðarmenn": við viljum raunverulega 
frjálsa markaði 
án einok
unar 

og fáræðis, og viljum að samfélagið 
tryggi öllum sínar grunnþarfir á skil
virkan hátt.“

Nú hefur verið nokkur ólga meðal 
Pírata út af prófkjörum, náið þið að 
stilla saman strengi?

„Það koma reglulega upp góðar 
deilur hjá okkur, og við skömmumst 
okkar ekkert fyrir það. Það er í lýð
ræðisins eðli. Mikilvægast er að ná 
góðri niðurstöðu, og það höfum við 
gert. Enda erum við með alflottustu 
lista sem ég hef séð.“

Hvaða ráðherraembætti myndir 
þú helst vilja í ríkisstjórn Pírata?

„Ég er soddan nörd, það má setja 
mig hvert sem er. Ég hef mikinn 
áhuga á utanríkismálum, iðnaði og 
nýsköpun, samgöngum og fjarskipt
um, en finnst líka ríkisfjármál óeðli
lega spennandi. Gæti sennilega stýrt 
skipinu líka, ef til þess kæmi. Sjáum 
bara til..“

Aðeins um þig, hvar býrðu, og 
hvaðan ertu? Fjölskylduhagir og ann-
að slíkt?

 „Ég er nýfluttur aftur til Íslands 
frá Bosníu, en ég vann þar undan
farin ár við að rannsaka og uppræta 
skipulagða glæpastarfsemi og spill
ingu í AusturEvrópu og MiðAsíu. 
Kom mér fyrir í Reykjavík til að vera í 
miðjunni á öllu, en ég ólst upp í Vest
mannaeyjum og hef sterkar taugar 
þangað. Er einhleypur og barnslaus.“

Hver er þinn eftirlætisstaður í 
Suðurkjördæmi?

„Klárlega Vestmannaeyjar, hvort 
sem það er í Suðurey, uppi á Hánni, 
eða bak við Dalfjall.“

Hvað stefnir þú á að taka marga 
menn inn í kjördæminu?

„Alfa Eymarsdóttir er svo öflug 
í fjórða sætinu, það væri rosalega 
gott að ná henni inn, ásamt auðvitað 
Þórólfi, Oktavíu og mér. Held að það 
sé vel raunhæft.“

Annað sem þú vilt bæta við?
„Það er nóg komið af eftirhruns

þunglyndi. Nú er tímabært að endur
ræsa Ísland.“

bgs

„Fylgi Pírata 
lýsir í senn 

bæði langþreytu 
á hefðbundn-
um stjórnmál-
um og trú á nýja 
möguleika. Við 
munum ná að 
halda þessu fylgi ef 
við náum að sann-
færa almenning 
um að við séum 
ábyrgt fólk með 
raunhæfar hug-
myndir, og það ætl-
um við okkur að 
gera.

„Gæti stýrt skipinu 
ef til þess kæmi“
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Gistihúsið Lilja rís á 
hólabrekku í hornafirði
Gistiheimilið Lilja rís nú á Hóla

brekki í Hornafirði. Um er að 
ræða 17 herbergja gistihús en 

einnig stendur til að innrétta gamalt 
íbúðarhús og breyta því í veitingastað 
auk þess sem 9 herbergi með baði verða 
endurinnréttuð í húsnæði sem upphaf
lega var byggt sem gistiheimili en hefur 
verið nýtt undir sambýli fyrir fatlað fólk 
sl. 19 ár. Alls verða því um 26 herbergi 
í notkun þegar bæði húsin verða tekin í 
notkun en ætlunin að opna nýja gisti
húsið í byrjun maí og síðan taka hin 9 
herbergin í notkun í byrjun júlí.

„Við sem stöndum að þessu, Ólafur 
Páll Vignisson og Þorbjörg Inga Þor
steinsdóttir, sáum fyrir okkur tækifæri 
í þessum bransa mun ég hætta sinni 
vinnu um áramótin til þess að taka 
þátt í uppbyggingunni en ég starfar í 
dag sem yfirlögfræðingur Landhelgis
gæslu Íslands en Þorbjörg er starfandi 
lögfræðingur hjá Sjúkratryggingum Ís
lands,“ segir Ólafur í samtali við Suðra.

Ólafur hafði verið aðila innan handar 
í ferðaþjónustunni við Höfn sl. 2 ár og 
eftir að hafa séð uppganginn í ferðaþjón
ustunni var ákveðið að láta á þetta reyna. 
Því var leitað leiða við að finna sem hag
kvæmustu og fljótlegustu lausnina en þó 
þannig að um vistvæna byggingu var að 
ræða og var niðurstaðan sú að velja aust
urískar timbureiningar sem IDEX flytur 
inn. Stefnt er að því að húsið verði fok
helt í desember en fyrsta skóflustungan 
var tekin í síðust uviku.

„Við finnum fyrir miklum áhuga 
ferðaskrifstofa á uppbyggingunni enda 
er framboðið meira en eftirspurnin eftir 
gistiherbergjum yfir sumarmánuðina. 
Fyrstu ferðaskrifstofurnar hafa frétt af 

okkur sett sig í samband og tekið frá 
gistingu fyrir fyrstu hópanam,“ bætir 
Ólafur við.

Á Hólabrekku er sauðfjárbú og er 
ætlunin að framreiða mat af býlinu. 
Í því sambandi verður lambakjötið í 
hávegum haft og hangikjöt en einnig 
grænmeti sem ræktað er á jörðinni. 
Matvælaframleiðslan verður rekin af 
móður Ólafs og eiginmanni hennar, 
þeim Önnu Egilsdóttur og Ara Hann
essyni. Þorbjörg Inga og Ólafur Páll.

DUTCHI
MOTORS

Hólmaslóð 6 – 101 Reykjavík
Sími: 551 5460 – 696 2104 – 696 2110

Fax 552 6282 – segull@segull.is

www.segull.is
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nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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eins og mikið hefur ver
ið fjallað um í fréttum hafa 
aflaheimildir verið seldar frá 

tveimur fyrirtækjum í Þorlákshöfn 
núna á síðustu misserum og það má 
ætla að samkvæmt þeim allt sé að fara 
á hliðina hér í bæ. Þó að það sé slæmt 
að missa aflaheimildir úr bænum þá 
er það enginn heimsendir. Annar 
kaupandinn Skinney Þinganes heldur 
áfram með bolfiskvinnslu hér í Þor
lákshöfn en Grandi fer með aflaheim
ildirnar í burtu. 

Eftir því sem komið hefur fram 
ætla báðir seljendurnir, Auðbjörg 
og Hafnarnes Ver, að vera áfram 
með starfssemi í Þorlákshöfn í einni 
eða annari mynd. Þar fyrir utan eru 
fiskvinnslufyrirtækin Rammi og 
Frostfiskur með öfluga starfssemi og 
veita fjölda manns vinnu. Frostfiskur 
kaupir allt sitt hráefni á markaði. 

Verulegt áhyggjuefni er að kvót
inn er að safnast á fáar hendur og eftir 
því sem risarnir verða stærri geta þeir 
greitt nánast það sem þarf til að ná til 
sín því sem þeir vilja. Minni útgerðir 
eiga því erfiðara með að bæta við sig 
aflaheimildum. Ein af mörgum hlið
um samþjöppunar á þessum markaði 
er að hætta er á því kvótalausar fisk
vinnslur eigi í erfiðleikum með að ná 
til sín hráefnum til vinnslu.

Þessa dagana er mikið rætt um 
uppboðsleiðina og þá er horft til 
þess sem Færeyingar eru að gera en 

umræðan er á algjöru frumstigi. Alls 
ekki er ljóst hvernig eða hvort upp
boðsleiðin kemur til að með styrkja 
sveitarfélögin sem eru að missa frá 
sér aflaheimildir.

Bæjarfélagið hefur enga burði í 
að ganga inn í kaup á aflaheimild
um sem eru boðnar hæst bjóðanda 
og ætti ekki að gera það. Það besta 
sem bæjarfélagið getur gert er skapa 
umgjörð fyrir ný tækifæri. Ölfus 
þar með Þorlákshöfn stendur mun 
betur að vígi heldur en mörg önnur 
sveitarfélög því Þorlákshöfn er í tún

fæti stærsta markaðssvæðis Íslands, 
Suðurstrandarvegurinn tengir svo 
saman Þorlákshöfn og Keflavíkur

flugvöll. Suðvesturhornið er í raun 
eitt atvinnusvæði.

Undirbúningur er hafinn að 

byggingu þriggja stórra hótela í Ölf
usi. Sveitarfélagið hefur skipulagt 
stórar lóðir fyrir fiskeldi vestan við 
Þorlákshöfn og ýmsar þreifingar eru í 
þeim efnum og fleiru. Með yfirstand
andi breytingum á höfninni opnast 
möguleiki á ferjusiglingum til og frá 
Evrópu. 

Nei, það er ekki dauði og djöfull í 
Þorlákshöfn eða annarsstaðar í Ölfusi. 

Guðmundur Oddgeirsson,  
sveitarstjórnarmaður í Ölfusi.

Framleiðslu- sölu og þjónustufyrirtækið Flúrlampar ehf. var stofnað árið 1977 en 
á upprunalega tengsl við hafnfirska fyrirtækið Rafha.  

Sérstaða Flúrlampa byggist að stóru leiti á getu til að sérsmíða lampa, einum 
stærsta lager landsins af ljósabúnaði og íhlutum í lampa auk tæknideildar sem 
sérhæfir sig í forritun og þjónustu við DALI ljósastýringar

Við framleiðum staðlaða lampa og ljós en vinnum einnig náið með hönnuðum, 
arkitektum, verkfræðistofum og rafverktökum að lausnum í lýsingu fyrir heimili 
og vinnustaði. Starfsemin skiptist að mestu upp í fjögur meginsvið þ.e framleiðslu 
frá upphafi til enda, innflutning á fullbúnum vörum og varahlutum, heildsölu og 
smásölu ásamt öflugri tæknideild.

Framleiðsla - Heildsala - Smásala – Þjónusta

Kaplahraun 20  •   220 Hafnarfjörður  •   +354 550 1300  •   flurlampar@flurlampar. is   •   www.flurlampar. is

HELVAR DALI ljósastýringar -  
Casambi þráðlausar Bluetooth 
ljósastýringar -

Innfelld LED ljós
LED perur
LED lampar
LED borðar
LED spennar

Zhaga Standard LED

„Verulegt áhyggjuefni er að kvót-
inn er að safnast á fáar hendur og 

eftir því sem risarnir verða stærri geta 
þeir greitt nánast það sem þarf til að ná 
til sín því sem þeir vilja.

Það er ekki svartnætti í Þorlákshöfn

Bókaútgáfan Sæmundur hef
ur sent frá sér bókina Utan 
þjónustusvæðis  – krónika. 

Höfundur er Ásdís Thoroddsen.
Utan þjónustusvæðis lýsir mann

lífi í litlum byggðarkjarna við sjáv
arsíðuna þar sem margslungin bönd 
tengja sveitungana. Blóðbönd, bróð
erni og kviðmægðir spinna fínan 
þráð sem fljótlega verður að spjör
um á síprjónandi tungum íbúanna. 
Mitt í þessari flækju situr sambýl
iskona skólastjórans, Heiður Gyðu
dóttir.

Í þessum sambandslausa firði 
reynir hún að ná til nemenda skól
ans. En eftir því sem Heiður brýst 
hatrammlegar um í viðjum van
ans, þeim mun frekar rofnar sam

bandið við raunveruleikann. Þögnin 
þrengir að henni eins og þokan, og 
þeir sem eitthvað segja tala tungum.

Höfundur snýr hér þráð úr þeim 
gamla og nýja tíma sem standa sam
hliða í stað í íslenskri sveit. Fólks
fækkun og framtaksleysi fléttast hér 
saman við hrun og innflutt vinnuafl.

Ásdís Thoroddsen leikstjóri 
og kvikmyndaframleiðandi hefur 
skrifað fjölda handrita fyrir styttri 
og lengri kvikmyndir og þætti – en 
haslar sér nú í fyrsta sinn völl í klass
ískum sagnaskáldskap. 

Utan þjónustusvæðis – krónika. 
Höfundur: Ásdís Thoroddsen. 

Harðspjalda bók, 364 síður í litlu 
broti. Leiðbeinandi verð 5990,-

utan þjón-
ustusvæðis!

guðmundur Oddgeirsson
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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

V
H
/1
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03

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
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enn einu sinni hafa útlendinga
lög komið til umræðu eftir að 
Alþingi samþykkti nýja lög

gjöf. Nýju lögin virðast þó í grófum 
dráttum mjög svipuð þeim sem á und
an voru. En það var að minnsta kosti 
tækifæri til að opna umræðu um inn
flytjendamál, og það er gleðilegt.

Sjónarmið sem heyrast gjarnan í 
þessari umræðu eru á þessa leið:

„Við verðum fyrst og fremst að 
hugsa um okkar eigið fólk. Íslendingar 
í fyrsta sæti“.

Þetta eru að sumu leyti gild sjón
armið. Sem manneskjur viljum við 
gjarnan hygla þá sem standa okkur 
næst. Við eigum fjölskyldur, við tengj
umst öðrum fjölskyldumeðlimum 
sterkari böndum, og viljum gjarnan 
setja fjölskyduna í fyrsta sæti. Við elsk
um okkar eigin börn meira en börn 
annara, eðlilega. Og sem þjóð erum 
við einhvers konar stór fjölskylda, og 
eðlilegt að við setjum eigin hagsmuni, 
þjóðarhagsmuni, í forgang.

En nú er aðeins hálf sagan sögð...
Hvað þýðir það, að elska börn sín 

meira en börn annara?
Nú fer strákurinn minn að keppa 

á fótboltamót. Ég fyg
ist með á hlíðarlínunni. 
Sjálfsagt vildi ég helst 
sjá hann vinna. Þýð
ir það þá að ég megi 
bregða fæti fyrir and
stæðingunum til að 
auka líkurnar á sigri? 
Eða ætti ég að púa nið
ur og hreyta ónotum í 
strákana í hinu liðinu? 
Fyndist einhver það 
eðlileg leið til að styðja 
við barnið mitt?

Að sjálfsögðu ekki. Við setjum 
okkur takmörk. Þó það sé eðlileg og 
mannleg tilhneyging að vilja hygla 
þá sem næst okkur standa, er samt 
ákveðin lína sem við stígum einfald
lega ekki yfir, af tillitsemi og virðingu 
fyrir aðra. Til þess höfum við bæði 
skráðar og óskráðar reglur. „Fair 
play“ eins og við köllum það gjarnan 
í íþróttum.

Enda eru íþróttir miklu meira en 
bara líkamleg hreyfing til að halda 
okkur í „góðu formi“. Þær eru æfing 
í þessari félagslegu færni: að halda 
jafnvægið milli sjálfselskunnar annars 

vegar, og virðingu fyrir 
aðra hins vegar. Það er 
eðlilegt að vilja vinna, 
en það réttlætir ekki 
hvaða frekju og dóna
skap sem er.

Og nú aftur að 
útlendingalögum: það 
er eðlilegt að vilja hygla 
samborgurum, en ekki 
með því að traðka á 
sjálfsvirðingu annara.

En hvar drögum við 
línuna? Hver semur 

leikreglurnar?
Þar stendur hnífurinn í kúnni.
og heimurinn er skipulagður í dag 

eru það þjóðríki heims sem fá að ráða 
sjálf hverjar leikreglurnar eru. Það er 
eins og ef annað liðið í fótboltaleikn
um fengi að semja leikreglurnar. Hvað 
mundi gerast þá? Auðvitað mundi 
liðið finna upp á einhverjum reglum 
sem væru því hagstæð, á kostnað and
stæðingsins. Og það er nákvæmlega 
það sem við á Vesturlöndum höfum 
verið að gera: við semjum útlendinga
lög eftir því hvað okkur hentar, en ekki 
eftir því hvað er sanngjarnt. Ef okkur 

vantar ódýrt vinnuafl og vinnusamar 
hendur, þá opnum við aðeins hliðið 
og hleypum nokkrar hræður inn, og 
skellum svo aftur í lás.

„Af hverju megum við ekki komast 
inn?“ spyrja hinir sem eftir eru.

„Af því bara. Svona eru leik
reglurnar.“

Þannig höfum við verið að búa til 
aðskilnaðarstefnu á heimsvísu, til að 
verja okkur frá hinum auralausu í fá
tækari hverfum heimsins.

Þegar við horfum til baka á söguna 
hneyklumst við gjarnan að lénskerfi 
miðaldar, þar sem lífsafkoma og fé
lagsleg staða mannsins réðist að því 
hvort  hann var fæddur aðall eða al
múgur.

„Af hverju má ég ekki eiga land?“ 
Spurðu bændurnir ánauðugir.

„Af því bara. Svona eru leik
reglurnar.“ Svaraði aðallinn.

En höfum við efni á því að hneyksl
ast? Lífsafkoma mannsins í dag ræðst 
að miklu leyti að því með hvaða vega
bréf hann fæddist. Vel stæðir borgar
ar Vesturlanda, þeir sem fæðast með 
„rétt“ vegabréf, mega setjast að hvar 
sem þeim sýnist. Hinir mega éta það 
sem úti frýs.

En er ég nú að mæla fyrir því að 
leggja niður landamæri? Nei. Það geta 
nefnilega verið ýmsar góðar aðstæður 
til að takmarka ferðafrelsi fólks: við 
hikum til dæmis ekki við að takmarka 
frelsi þeirra borgara sem fremja alvar
leg lögbrot, öryggisins vegna. Við setj
um líka takmörk við það hvað megi 
keyra hratt, sömuleiðis af öryggisá
stæðum.

Munurinn er þessi: ríkið dæmir 
ekki fólk í fangelsi „af því bara“. Ríkið 
verður að geta sýnt fram á það, í gegn
um strangt ferli (dómskerfið) að það 
hefur  góðar ástæður til þess.

Það er líklega ómögulegt fyrir 
okkur sem þjóð, eins og heimur
inn er í dag, að leyfa ótakmarkaðar 
fólksflutningar hingað til lands. Það 
er einfaldlega ekki raunhæft (og þó 
gæti það vel verið mögulegt með auk
inni samvinnu þjóða, eins og frjálsar 
fólksflutningar innan ESB hafa sýnt). 
En ef við ætlum að svipta öðrum um 
það frelsi sem við viljum sjálf njóta, þá 
þurfa að liggja fyrir mjög góðar ástæð
ur. „Af því bara“ er einfaldlega ekki 
nógu gott svar.

Og það er einmitt gallinn við okkar 
stefnu í innflytjendamálum. Hún  er 
„af því bara“stefna. Það er ekki gert 
ráð fyrir því að fólk utan EES geti sest 
hér að og byrjað nýtt líf, nema annað 
hvort að það eigi mjög djúpan vasa, 
eða að það sé að flýja stríð eða ofsókn
ir (og jafnvel þá eru notuð ýmis brögð 
til að skorast undan ábyrgðinni).

Ríkið á ekki að fá að ráðkast með 
lífi og frelsi fólks eftir geðþótta. Ef við 
ætlum að banna eitthvað, þá þurfa ein
hverjar góðar ástæður að liggja fyrir.

Og hver geta þessar ástæður verið?
Sumir vilja meina að innflytjendur 

séu of mikill kostnaður, að við höf
um „ekki efni“ á þeim. Það er argasta 

vitleysa. Við þurfum bæði á vinnuafli 
og skattgreiðslum þeirra að halda. En 
jafnvel þótt við þyrftum ekki á þeim að 
halda mundi það ekki réttlæta hvaða 
ruddaskap sem er. Eða mundi einhver 
halda því fram, með sama hætti, að við 
ættum að banna barnseignir af því að 
það kostar svo mikið að ala upp börn? 
Eða vegna húsnæðisskorts? Af því að 
börn eru of mikið álag á velferðarkerf
ið? Eða ættum við kannski frekar að 
banna gamla fólkið?

Þetta nær engri átt. Það geta aðeins 
verið tvær góðar ástæður, að mínu 
mati, til að neita fólk um aðgang: 
annars vegar þegar um er að ræða 
dæmdir glæpamenn (af öryggisá
stæðum), og hins vegar til að hindra 
of hraða fólksfjölgun, ef sú fólksfjölg
un er slík að hún ógni stöðugleika og 
öryggi í landinu. Til að koma í veg fyr
ir of hraða fólksfjölgun væri hægt að 
setja upp kvóta þannig að fljöldi inn
flytjenda geti ekki farið yfir ákveðið 
hámark á ári hverju.

En eins og staðan er í dag er ein
faldlega ekki hægt að halda því fram 
að fólksfjölgun í landinu sé of hröð, 
og fæstir af þeim sem hingað koma 
eru glæpamenn. Þannig erum við í 
raun að útiloka fólk sjálfkrafa, af eng
um góðum ástæðum, af því bara, með 
„tölvansegirnei“ aðferðinni. „Ég á 
´etta ég má ´etta“hugsunarhátturinn.

Innflytjendamál snúast ekki  um 
að veita einhverjar ölmusur, um að 
„hjálpa þeim sem minna mega sín“ 
eins og það er stundum kallað í yfir
lætislegum tóni. Þau snúast einfald
lega um að virða mannlega reisn.

Það er fátt eins niðurlægjandi og 
þetta „af því bara“ sem viðkomandi fær 
sent í stöðluðu bréfi frá Útlendinga
stofnun. Það gefur í skyn að líf manns 
sé ekki einu sinni þess virði að gefa 
einhverja ástæðu fyrir synjunina. Það 
ber ekki vott um neina virðingu eða 
tillitsemi, og það er andstætt öllum 
gildum okkar um sanngirni og frelsi. 
Aumur heigulsháttur og fullkominn 
dónaskapur, sem er okkur engan veg
inn sæmandi.

Svona myndu bara hinar verstu 
bullur hegða sér á fótboltaleik.

Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.

Stríðshörmungar í Sýrlandi hafa hrakið 
marga á flótta. „Innflytjenda-

mál snúast 
ekki  um að veita 
einhverjar ölmus-
ur, um að „hjálpa 
þeim sem minna 
mega sín“ eins og 
það er stundum 
kallað í yfirlætis-
legum tóni. Þau 
snúast einfald-
lega um að virða 
mannlega reisn“.

Jean-Rémi Chareyre skrifar um stjórnmál fyrir Suðra:

„af því bara“

Jean rémi Chareyre
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Nýtt aðsetur 

Skemmuvegi 12

Nú þegar gróðurinn er að taka 
við sér eftir veturinn og krók-
usar og túlipanar að gæg-

jast upp úr moldinni ríkir furðulegt 
ástand í stjórnmálum hérlendis. 
Ákall Íslendinga eftir gagnsæi, heið-
arleika og sanngirni stjórnmála-
manna hefur leitt til breytinga á 
sviði landsmálanna þar sem spill-
ing og sérhagsmunagæsla er ekki 
liðin lengur. 

Ég hef nú setið sem kjörinn fulltrúi 
Kópavogsbúa í tæp tvö ár. Verkefnin 
sem slík vefjast í sjálfu sér ekki fyrir 
mér. Það eru hins vegar pólitískar 
skylmingar sem tekið hafa tölu-
verðan tíma frá hinni raunverulegu 
vinnu, þar sem einstakir fulltrúar í 
minnihlutanum berja sér á brjóst, á 
kostnað verkefnanna. Oft virðist mér 
það meira að segja vera gegn þeirra 
betri vitund. Þannig vinnubrögð skil 
ég ekki. Er ég hér t.d að vísa í vinnu 
við undirbúning á kaupum á nýjum 
bæjarskrifstofum og skrif þeirra í 
bæjarblöðum um að samstarfið við 
meirihlutann í bæjarstjórn sé lokið 
vegna breytinga í nefndum bæjarins 
þar sem kosið var í þær í samræmi 
við fylgi flokkanna. 

Ég hét því þegar ég tók að mér 
trúnaðarstörf fyrir Kópavogsbúa 
að ég myndi sýna bæjarbúum þá 
virðingu að vinna af auðmýkt með 
gagnsæi og heiðarleika að leiðar-
ljósi.  Von mín er að það verði einnig 
leiðarljós minnihlutans og að þeir 
velji sér ekki eingöngu forsendur 
þegar þeir stinga niður penna. 
Ég skora á kjörna fulltrúa í minni-

Samkór Kópavogs fagnar 50 ára 
afmæli sínu á þessu ári og 
heldur upp á afmælið með 

ýmsum hætti.  Mikil gróska er í starfi 
kórsins  sem telur nú um áttatíu 
félaga. 
Laugardaginn 30. apríl nk. heldur 
kórinn í söngferð á Snæfellsnes þar 
sem haldnir verða tvennir tónleikar. 
þeir verða  í Frystiklefanum á Rifi 
kl. 14.00 og í Stykkishólmskirkju 
kl. 17.00.  Friðrik S. Kristinsson, 
söngstjóri kórsins er Snæfellingur, 
fæddur og uppalinn í Stykkishólmi. 
Píanóleikari kórsins er Lenka 
Mátéóva. 

Í lok júlí mun um hundrað manna 
hópur kórfélaga og maka, ásamt 
söngstjóra og píanóleikara,  halda 
utan og heimsækja Íslendingaslóðir 
í Kanada.  Þar syngur kórinn á hinni 
árlegu Íslendingahátíð í Gimli þann 
1. ágúst. Í ferðinni, sem telur 10 daga,  

aðSeNt 50 áRa

Tökum skref inn 
í nútímann í 
vinnubrögðum

Samkórinn 
á afmælisári 

Theodóra S. Þorsteinsdóttir, formaður 
bæjarráðs. 

Samkórinn fagnar fimmtíu ára afmæli sínu í ár með veglegum hætti og ætlar 
meðal annars að leggja land undir fót.

hlutanum í Kópavogi til að taka 
skrefið inn í nútímann og sýna 
bæjarbúum alltaf þá virðingu að vera 
málefnalegir í umræðunni sem skilar 
þeim sjálfum meiri trúverðugleika, 
betri samvinnu og árangur verkanna 
verður ótvírætt meiri og betri. Þann-
ig hefur okkur tekist að vinna nokkur 
stór og góð mál á þessu kjörtímabili 
og bind ég miklar vonir við að svo 
verði áfram. 

Framundan eru verkefni, m.a. á 
sviði íbúalýðræðis og gagnsærrar 
stjórnsýslu sem krefjast þess að við 
leggjum allt okkar af mörkum af 
heiðarleika og sanngirni. Pólitískar 
skylmingar eiga að tilheyra fortíð-
inni. Þær eru hallærislegar, gamal-
dags, tímafrekar og ósanngjarnar 
gagnvart bæjarbúum. 
Ég óska öllum Kópavogsbúum gleði-
legs og gæfuríks sumars.   

heldur kórinn tvenna tónleika  ásamt 
því að syngja við fleiri viðburði.   
Löng hefð er fyrir því að íslenskir 
kórar taki þátt í hátíðarhöldunum 
í Gimli þar sem þeim er jafnan afar 
vel tekið af heimamönnum. Það er 
heiður fyrir Samkórinn að vera gestir 
hátíðarinnar og verða þar verðugir 
fulltrúar Kópavogsbæjar.

Stofndagur Samkórsins er  18. 
október 1966.  Laugardaginn  22. 
október mun kórinn halda upp á 
afmælið með hátíðartónleikum í  
Hjallakirkju.

Samkór Kópavogs óskar öllum 
Kópavogsbúum gleðilegs sumars og 
hlakkar til að taka á móti bæjarbúum  
á tónleikunum í haust.

F.h. Samkórs Kópavogs
Birna Birgisdóttir Formaður.

Fiðrildið í 
Hamraborg
Snyrtistofan Fiðrildið er ný 

snyrtistofa í Hamraborg 20A
Boðið er upp á alla almenna 
snyrtistofuþjónustu ásamt 
slökunarnuddi. Meðferðir sem 
stofan býður upp á eru fyrir 
bæði kyn. Veitt er persónuleg 
ráðgjöf og ráðleggingar eftir 
hverja meðferð og við kaup á 
snyrtivörum og kremum.

Fullum trúnaði er heitið við 
ráðgjöf og meðferðir. Einnig 
er hægt er að kaupa gjafabréf 
að eigin vali. Allir gamlir og 
nýir viðskiptavinir eru boðnir 
velkomnir. 

Sími: 568-3300
fidrildid@fidrildid.is 
www.fidrildid.is

Ný fyRiRtæki
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16. tölublað, 2. árgangur 

hvert fer mis-
munurinn?
Mikil umræða hefur verið hér á Face
book um lokaafgreiðslu búvörulaga ( 
búvörusamninga ) og sitt sýnist hverj
um. Ég sem nefndarmaður í atvinnu
veganefnd hef kallað eftir ýmsum 
gögnum frá ráðuneytinu, og hef líka 
fengið fjölmörg símtöl og tölvupósta 
um landbúnaðarmál meðan málið var 
í vinnslu. Einn vakti athygli mína á 
verði á innfluttum svínasíðum, og m.a 
þessu. 

Frá 1. maí til 31. júlí hafa verið flutt 
inn tæp 145 tonn af beinlausum svína
síðum. CIF verð þeirra er 409 kr/kg. 
Að viðbættum tolli 205 kr/kg er það 
þá 614 kr. kg.

Útsöluverð innfluttrar svínasíðu 
var i einni verslun Kr 1980 kr og verð 
án vsk ca 1840 kr. Mismunurinn er um 
1288 kr pr kg eða ca 200% verðhækk
un frá innflutningi til neytenda.

Er einhver upplýsingavilla frá þess
um viðmælenda mínum, eða er þetta 
rétt? og ef þetta er rétt:

Þá spyr ég: Hver fær mismuninn og 
hvernig skiptist hann ?

Alla vega eru það ekki íslenskir 
bændur.

55” KU6655 Verð áður: 249.900.-

Verð nú: 209.900,-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 
PQI • Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

55” KU6475 Verð áður: 239.900.-

Verð nú: 199.900,-

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI • 
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

49” K5505 Verð áður: 139.900.-

Verð nú: 118.900,-

LED • 1920X1080 • 400 PQI
• Nýtt Smart viðmót 

49” 55” 55”

Mjög góð kaup 
á bognu 

4K sjónvarpi

Sería: 6100 • Tegund: UHD - 4K • Stærð: 49” eða 123cm • Bogið • Upplausn skjás: 3840x2160 
(4K) - 8M pixlar • Tegund skjás: LED • PQI: 1400 PQI (Picture Quality Index)

49” KU6175

Verð: 139.900,-
55” KU6175

Verð: 179.900,-

KU6175

THIS IS TV

49”

55”
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Baksíðan
Kristján l. Möller alþingismaður 
skrifar á facebook:
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