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Brynjólfur: Vil hafa 
áhrif á framtíðina

Styrktarkvöld 
fyrir Ágústu

Oddný: Kosið um 
réttláta skiptingu

Námsgögn verði gjaldfrjáls
Mikill kostnaður við námsgögn 

grunnskólanema kemur illa við 
tekjulægri heimili. Suðri ræddi 

við bæjarstjóra og bæjarfulltrúa úr minni-
hluta í Árborg um hvort til skoðunar væri 
að gera slík námgsögn gjaldfrjáls foreldr-
um, eða innheimta eitt lágt gjald.

Ásta S. Stefánsdóttir, bæjarstjóri Ár-
borgar segir að við gerð fjárhagsáætlunar í 
fyrra hafi verið skoðað hver kostnaðurinn 
við það að sveitarfélagið keypti þessi náms-
gögn. Var hann áætlaður nærri 6 milljónir 
króna á ári. „Ég á von á því að þetta verði 
skoðað aftur í fjárhagsáætlunarvinnunni í 
haust. Í einhverjum tilvikum greiða foreldr-
ar hóflegt efnisgjald og annast kennarar þá 
sameiginleg kaup á námsgögnum, s.s. lit-
um og slíku, í öðrum tilvikum er sendur út 
innkaupalisti. Nokkur munur getur verið á 

því hvað kostar að kaupa allt sem 
á listunum er, en rétt er að hafa í 
huga að oft má nýta hluti ár eftir ár. 
Samræma mætti innkaupalistana í 
auknum mæli og fara yfir það hvaða 
hluti skólinn útvegar og hvað það er 
sem foreldrar þurfa að láta börnin 
koma með, en það mun skýrast við 
gerð fjárhagsáætlunar hvort einhver 
stór breyting verði gerð hvað þessi 
mál varðar,“ segir Ásta.

Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjar-
fulltrúi S-lista segir að Samfylkingin 
í Árborg hafi verið með þetta mál á 
sinni stefnuskrá fyrir síðustu kosn-
ingar, þ.e.a.s. að grunnskólar sveitarfélagsins 
útveguðu nemendum sínum öll nauðsynleg 
námsgögn án kostnaðar fyrir foreldra. „Það 
er mín skoðun að grunnskólar eigi að vera 

að öllu leyti gjaldfrjálsir. Þetta er 
mikilvægt mál og sveitarfélagið hef-
ur fengið áskorun frá bæði Barna-
heill og Velferðarvaktinni um mik-
ilvægi þess að innkaupalistar heyri 
sögunni til. Ég lagði fram tillögu um 
þetta á fundi fræðlunefndar í ágúst 
á síðasta ári sem því miður var felld.

Ég tel auk þess að það hafi 
marga fleiri kosti í för með sér 
ef skólinn sér um að útvega öll 
námsgögn. Með því er líka kom-
ið í veg fyrir óþarfa samanburð á 
milli barna auk þess sem þetta er 

umhverfisvænna þar sem nýting er 
betri, það er t.d. hægt að deila  eða skiptast 
á með sumt ásamt því að þegar skólinn sér 
um að geyma gögnin eru minni líkur á að 
þau glatist,“ segir Arna Ír.

Hjörleifshöfði 
settur á sölu
Bls. 2

bls. 
6-7

bls. 8 bls. 2

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.

Hafðu samband!
Óseyrarbraut 12  |  220 Hafnarfjörður  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Nýr miði
Prófaðu!

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

MHG Verslun ehf  |  Akralind 4  |  201 Kópavogi  |  Sími 544-4656  |  www.mhg.is 

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

HUSQVARNA
FS 400 LV
Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760
Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 2500
Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II
Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

Múlakvísl í Hafursey, mynd 
Þórir n. Kjartansson.

ásta S. 

arna Ír.
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Það vekur athygli að sjálfur Hjör-
leifshöfðinn er kominn á sölu. 
Ástæðan er ekki sú að eigend-

ur telji hann best kominn í einkaeigu 
heldur hafa ekki náðst samningar við 
ríkisvaldið um höfðann.

"Það er skoðun mín að ríkið ætti 
að kaupa og eignast sem mest af nátt-
úruperlum og sérstökum landsvæð-
um. Á allt of mörgum stöðum eru 
nú þegar orðin vandamál og skiptar 
skoðanir þar sem eigendur eru margir, 
öllum til tjóns og skapraunar. Eftir átta 
ár og viðræður við ráðherra þriggja 
ríkisstjórna erum við eigendur Hjör-
leifshöfða uppgefin á því að selja rík-
inu jörðina og erum búin að setja hana 
í opið söluferli. 

Til að öllu sé til haga haldið er Hjör-
leifshöfðajörðin mikið land. Nær frá sjó 
að jökli og er að flatarmáli 11.500ha. 
Þar með talin Haursey." segir Þórir N. 
Kjartansson um stöðu málsins.

Hjörleifshöfði settur á sölu

Múlakvísl í Hafursey, mynd Þórir n. Kjartansson.

Viðar ráðinn 
prestur í Eyjum
Viðar Stefánsson, 26 ára 

gamall guðfræðingur frá 
Gnúpverjahreppi í Árnes-

sýslu, hefur verið ráðinn prestur við 
Landakirkju, Vestmannaeyjapresta-
kalli frá og með 1. september 2016. 
Þetta var niðurstaða valnefndar og 
tók viðtöl við þá fjóra umsækendur 
sem sóttu um starfið.

Frú Agnes M. Sigurðardótt-
ir biskup Íslands staðfesti svo val 
nefndarinnar fyrr.

Viðar hefur starfað sem leiðtogi 
í barnastarfi m.a. í Skálholti og í 

Áskirkju í Reykjavík og hefur starf-
að sem áfengis- og vímuefnaráð-
gjafi hjá SÁÁ undanfarna mánuði. 
Þessa stundina leggur hann stund á 
sálgæslufræði á framhaldsstigi hjá 
Endurmenntun Háskóla Íslands.

Um leið og við bjóðum Viðar vel-
komin til starfa þökkum við Sr. Úr-
súlu Árnadóttur fyrir velunnin störf 
en hún hefur leyst af í Landakirkju 
frá því síðastliðið haust. Störf sín 
hefur hún unnið af alúð og mynd-
ugleika, segir í frétt á vef Landa-
kirkju.

Umhverfisverðlaunin 2016 
í Rangárþingi eystra voru 
veitt á Kjötsúpuhátíðinni 

í lok ágúst. Veitt voru verðlaun í 
þremur flokkum og er það umhverf-
is- og náttúruverndarnefnd Rangár-
þings eystra sem hefur umsjón með 
að velja milli þeirra er tilnefnd eru. 
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri, 
veitti umhverfisverðlaunin.

VErðlaUNaHafar í ár ErU:
Snyrtilegasta býlið: 
Stóra Hildisey 1 - Pétur guðmundsson 
og Izabela barbara Pawlus

Snyrtilegasti garðurinn:
Króktún 2 - Hjálmar Ólafsson og Vigdís 
guðjónsdóttir

Snyrtilegasta fyrirtækið:
Spói gistihús - ágúst Kristjánsson og 
gunnhildur Edda Kristjánsdóttir.

Umhverfisverðlaun 
rangárþings eystra

Ísólfur gylfi með verðlaunahöfum.

Styrktarkvöld fyrir 
ágústu Örnu
Páll Óskar og Ari Eldjárn koma fram

Söfnunin sem sett var af stað 
fyrir Ágústu Örnu hefur farið 
vel af stað, en hún lamaðist frá 

brjósti þegar hún féll niður um op á 
neyðarútgangi á þriðju hæð á Selfossi 
fyrir skömmu. Hún var á gjörgæslu í 
rúma viku eftir slysið, en hefur nú ver-
ið útskrifuð þaðan og færð á heila- og 
taugadeild þar sem hún heldur endur-
hæfingunni áfram.

Þeir sem vilja styðja við Ágústu geta 
lagt inn á styrktarreikninginn sem var 
opnaður í nafni Ágústu með samþykki 
hennar og fjölskyldu hennar. 

Reikningsnúmerið er 0325-13-
110203 og er kennitala hennar 270486-
3209. Nú er einnig hægt að borga í 
gegnum síma með forritum sem bjóða 
upp á þann möguleika, númerið er 
760-7576.

Hópur fólks hefur undirbúið 
styrktarkvöld þar sem allt söfnunarfé 
rennur óskipt til Ágústu Örnu. Styrkt-
arkvöldið verður fimmtudagskvöldið 
6. október á Hótel Selfossi og munu 
Páll Óskar, Ari Eldjárn, Hreimur Örn, 
Á móti sól, Stuðlabandið, Karitas 
Harpa og fleiri koma fram.

Kaupsamningur um 
nýja slökkvistöð Bá
Nýverið var undirritaður 

kaupsamningur milli Bruna-
varna Árnessýslu og Búnað-

arfélags Gnúpverja um kaup Bruna-
varna á nýrri slökkvistöð sem rísa á 
við Tvísteinabraut 2 í Árnesi.

Um er að ræða tæplega 500 fer-
metra iðnaðarhús og er hluti Bruna-
varna 123 fermetrar auk 48 fermetra 
millilofts. Slökkvistöðin afhendist 
fullbúin fyrir þá starfsemi Brunavarna 
sem fyrirhuguð er í Árnesi, aðstaða 
fyrir tvær bifreiðar, rekstrartengd 
tæki og starfsmannaðastaða. Húsið er 
stálgrindarhús á steyptum sökklum, 
klætt með samlokueiningum. Fyrir-

tækið Landstólpi mun steypa sökkl-
ana og reisa húsið en Búnaðarfélagið 
mun sjá um að fullklára húsið til af-
hendingar. Gert er ráð fyrir að húsið 
verði afhent fullbúið til Slökkviliðsin 
þann 15.maí 2017.

Það er ljóst að ný og fullkomin 
slökkvistöð verður mikil lyftistöng 
fyrir starfsemi Brunavarna Árnes-
sýslu á svæðinu og mun án efa stuðla 
að auknu öryggi bæði íbúa og vegfar-
enda í þessum hluta uppsveita Árnes-
sýslu.

Meðfylgjandi mynd var tekin 
við undirritun kaupsamningsins. Á 
henni eru frá vinstri: Haukur Grönli 

aðstoðarslökkviliðsstjóri, Sigurður 
Unnar Sigurðsson verkfræðingur 
Búnaðarfélagsins, Oddgeir Eiríksson 
ritari Búnaðarfélagsins, Úlfhéðinn 
Sigurmundsson gjaldkeri Búnaðar-
félagssins, Ari Björn Thorarensen 
formaður stjórnar Brunavarna Árnes-
sýslu, Kristófer Tómasson sveitar-
stjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps, 
Sigurður Kárason bygginganefnd 
Búnaðarfélagsins og slökkviliðsmað-
ur og sitjandi Arnór Hans Þrándarson 
formaður Búnaðarfélagsins og Pétur 
Pétursson Slökkviliðsstjóri.

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

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

IÐNAÐARHURÐIR
BÍLSKÚRSHURÐIR



*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%   Lambakjötsréttir 17,7%   Annað

Þjóðarréttur Íslendinga
er lambakjöt

73,9%

17,7%

8,4%
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Fjárfest í innviðum 
ferðaþjónustunnar

Krafturinn í ferðaþjónustunni síðustu misserin hefur knúið ís-
lenska hagkerfið áfram. Án þeirrar miklu aukningar sem er 
í heimsóknum erlendra feðamanna til landsins væri líklega 

stöðnun eða samdráttur í efnahagslífinu. 
Aukningin hefur verið ævintýraleg og vel má 

vera að úr henni dragi en flest bendir til þess að 
Ísland verði um langa framtíð vinsæll viðkomu-
staður. Landið er að góðu kynnt. Náttúra landsins 
hreint ótrúleg og margir sem sækja í friðsæld og 
rósemd landsins.

Ferðaþjónustan er orðin að heilsársgrein og 
sóknarfærin er ekki síst að finna í vetrarferða-
mennskunni. Norðurljósin, jöklarnir og stórbrot-
ið landslagið í vetrarham munu áfram laða fjölda fólks til landsins og 
greinin sjálf hefur brugðist vel við og byggt undir vaxandi vetrarheim-
sóknir.

Ferðaþjónustan skilar óhemju af gjaldeyri til landsins, margvísleg-
um tækifærum og ábata um allt land. Bæði í þéttbýlinu en ekki síst í 
sveitunum þar sem fjöldi fólk byggir upp af miklum metnaði gistingu, 
afþreyingu og veitingasölu, víða tengt menningu og staðháttum.

Vextinum í greininni er nauðsynlegt að fylgja eftir með miklum 
fjárfestingum í innviðum samfélagsins og greinarinnar sjálfrar. Vegi og 
brýr verður tafarlaust að breikka og tvöfalda til að greiða leið og koma 
í veg fyrir banaslys í umerðinni. Aðgengi að vinsælustu stöðunum þarf 
að vera til fyrirmyndar og merkingar skipta miklu máli til að allt gangi 
sem best fyrir sig.

Að ferðaþjónustunni ber að hlúa. Þessi aðal atvinnuvegur landsins 
skilar ekki eingöngu tekjum og tækifærum heldur líka fjölbreyttum og 
skemmtilegum störfum, sé vel á haldið. Margt gott hefur verið gert á 
skömmum tíma en næsta kjörtímabils bíður að halda áfram og ráðast í 
viðamiklar fjárfestingar. 

Mikil aukning ferðamanna reynir á alla innviði samfélagsins. Lög-
gæsluna, heilbrigðisþjónustuna og samgöngukerfið. Því er afar áríðandi 
að auknum ferðamannastraumi fylgi sanngjörn aukning fjármagns og 
annars stuðning við þennan grundvöll samfélagsins. 
 Björgvin G. Sigurðsson
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FRíBLAðiNU ER dREiFT í 10.500 EiNTöKUm  
Á öLL HEimiLi Á SUðURLANdi. 

Ég vil gera það að forgangsat-
riði að við bætum kjör þeirra 
sem lakast standa í hópi eldra 

fólks og öryrkja. Með nýjum lögum 
kenndum við Pétur Blöndal um al-
mannatryggingar eru tekin skref sem 
koma til móts við þær kröfur sem 
settar hafa verið fram en baráttan 
verður alltaf að standa vörð um þá 
sem lökust hafa kjörin. Með Péturs-
lögunum verður mikil réttarbót með 
einföldun kerfisins, minni skerðing-
um vegna tekjutenginga en tryggja 
þarf að hóflegar fjármagnstekjur 
innan hóflegra marka skerði ekki 
bætur. Nýsamþykkt frumvarp um 
greiðsluþátttöku í heilbrigðiskerfinu 
þar sem gert er ráð fyrir því að frá og 
með næstu árumótum greiði enginn 
meira en sem nemur 60 þúsund krón-
um á ári í læknis- og sjúkrakostnað er 
heljarstökk inn í framtíðina í bættum 
hag allra. Þetta er gríðarlega stórt mál 
ekki síst eldra fólk og öryrkja sem 
mest nýta sér þjónustu heilbrigð-
iskerfisins. Næsta skref er að taka 
lyfjakostnaðinn inn í greiðsluþátt-
tökuna. Sjúkrarýmum er að fjölga á 
Suðurlandi en það er ákall eftir upp-
byggingu hjúkrunarheimlis í Þorláks-
höfn, breytingu á tvíbýli í einbýli og 
stækkun á Höfn svo ærin verkefni eru 
til að berjast fyrir. 

Heilsa og heilbrigði
Ég er þó áhugasamastur um tækninýj-
ungar í heimaþjónustu sem við verð-
um að innleiða á næstu árum og svo 
stóra áhugamálið mitt um „Heilsu og 
heilbrigði“ eldri borgara sem ég tek-
ið þátt í að kynna með Janusi Guð-
laugssyni. Þar eru ekki aðeins tæki-
færi fyrir eldra fólkið heldur er það 
ljóst að með því að leggja meiri rækt 
við heilsu og heilbrigði fólks sparast 
gríðarlegar upphæðir í heilbrigð-
iskerfinu og lífsgæði þess mun aukast 
til muna sem er stærsti vinningurinn. 

aukum atvinnuþátttöku
Ég vil kanna hvort það gæti aukið 
atvinnuþátttöku eldra fólks að lækka 
tryggingagjaldið á 67 ára og eldri sem 
gerði þann aldurshóp eftirsóknar-
verðari af atvinnulífinu. Í sama hátt 
þarf þá að skoða að ávinningur þeirra 

af atvinnuþátttöku skili sér í launa-
umslagið og skerðingar éti ekki upp 
ávinninginn. Það blasir við á næstu 
árum skortur á hverskonar fagmennt-
uðu fólki og ég velti fyrir mér hvort 
breytingar eins og ég bendi á gætu 
lengt atvinnuþátttöku reyndasta og 
besta fagfólksins sem nú er jafnvel að 
láta af störfum uppúr sextugu sem er 
auðvitað sóun á hæfileikum, reynslu 
og þekkingu sem þjóðfélagið þarf svo 
mikið á að halda.

Ég berst fyrir kjörum  
eldra fólks og öryrkja
Sannarlega horfir margt til betri 
vegar, tug milljarða raunaukning á 
kjörtímabilinu til velferðamála er 
staðreynd,  kaupmáttur eykst, tollar 
lækka vörugjöldin fallin út, verðlag 
er stöðugt og svigrúm ríkisins til að 
gera betur vex. Það svigrúm verður 
að nota til að bæta hag eldra fólks 
og öryrkja, það er verkefnið sem ég 
mun beita mér fyrir að krafti fái ég 
stuðning til áframhaldandi setu á Al-
þingi. Þá er mikilvægt að bætur verði 
sömu og lágmarkslaun ekki síðar en 
2018 eða 300 ´þusund krónur, ein-
falda greiðslukerfið, auka þátttöku í 
lyfjakostnaði, gleraugna – og heyrna-
tækjakostnaði og auka framboð á 
ódýru leiguhúsnæði. 

Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið 
brjóstvörn þessa fólks og það reiðir 
sig á að forysta flokksins bæti kjör 
þess. Ég mun standa vörð um hags-
muni eldra fólks sem á skilið þakk-
læti frá okkur fyrir lífsstarfið sem er 
undirstaða velmegunar þjóðarinnar í 
dag  og ég mun vinna að því að skapa 
almenna hagsæld og ánægju í dag-
legu lífi eldra fólks og öryrkja.

Styrkjum ferðasjóð  
íþróttafélaga
Ferðasjóður íþróttafélaga hefur feng-
ið árlegt framlag á Fjárlögum Alþing-
is, allt frá árinu 2007, til úthlutunar til 
íþrótta- og ungmennafélaga í landinu 
vegna keppnisferða innanlands.  
Íþrótta- og Ólympíusambandi Ís-
lands var falin umsjón á útreikningi 
og úthlutunum úr sjóðnum. Það var 
Stefán Jónasson bæjarfulltrúi í Vest-
mannaeyjum sem átti þessa frábæru 

hugmynd um ferðasjóð íþróttafélaga. 
Stefán hefur verið ötull talsmaður 
íþróttahreyfingarinnar í Eyjum og 
menn koma ekki tómur til baka eftir 
að hafa leitað í smiðju til Stefáns. Það 
þarf ekki að ræða um það í dag hvaða 
áhrif þessi sjóður hefur haft á starf-
semin íþróttafélaganna á landsbyggð-
inni. Ferðasjóði Íþróttafélaga hefur 
vaxið fiskur um hrygg á undaförnum 
árum og það er mikilvægt fyrir lands-
byggðarþingmann að styðja við frek-
ari fjárframlög til sjóðsins.

Til móts við íþróttafélögin  
á landsbyggðinni
Styrkjum er úthlutað eftirá, í febrúar 
hvers árs, vegna keppnisferða ársins á 
undan og öll íþrótta- og ungmenna-
félög innan vébanda ÍSÍ geta sótt um 
styrk úr sjóðnum. 

Markmið sjóðsins er að koma til 
móts við íþróttafélög vegna kostn-
aðar þeirra af ferðalögum innan-
lands, sérstaklega þeirra sem eiga 
um langan veg að fara til þess að taka 
þátt í viðurkenndum mótum. Mark-
mið sjóðsins er að stuðla að öruggum 
ferðamáta íþróttafólks. Staða sjóðsins 
hefur farið batnandi á undanförnum 
árum og nú er mikilvægt að tryggja 
sjóðnum meira fé til stuðnings við 
íþróttafélögin af landsbyggðinni og 
mun ég áfram leggja mitt af mörkum 
til að svo verði.

forgangsmál að 
bæta kjör eldra fólks

Höfundur er ásmundur Friðriksson 
alþingismaður Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi.

Ós styrkir börnin 
í sumar gaf Kiwanisklúbburinn 

Ós Start M6 Junior barnahjóla-
stól og einnig æðalýsingatæki 

til notkunar á Heilbrigðisstofn-
un Suðurlands á Hornafirði. Það 
var Friðþóra Ester Þorvaldsdóttir 
hjúkrunarstjóri hjá HSSA sem veitti 
gjöfunum viðtöku fyrir hönd Heil-
brigðisstofnunarinnar og þakkaði 
hún Sigurði Einari Sigurðssyni ritara 
klúbbsins fyrir góðar gjafir. 

Kiwianishreyfingin er góðgerðar-
samtök sem vinna eftir einkunn-
ar orðunum ,,Hjálpum börnum 
heims" og leitast við að bæta líf og 
heilsu barna um allan heim. Nú í 
september byrjar þrítugasta starfs-
ár Kiwanisklúbbsins Óss og verður 
afmælisársins minnst með ýmsum 
uppákomum. 

Klúbburinn er alltaf tilbúinn til 
að taka við nýjum félögum í Kiwan-
ishreyfinguna og hvetur hann þá sem 
vilja láta gott af sér leiða að kynna sér 

félagsskapinn. Upplýsingar um klúbb-
inn eru á fésbókarsíðu Óss facebook.
com/KiwanisclubOs og netfanginu 
kiwanisclubosiceland@gmail.com.

lEiðari

Góð gjöf frá 
Kvenfélagi 
Stokkseyrar
Á skólasetningu Barnaskólans á Eyrar-
bakka og Stokkseyri 22. ágúst s.l. afhenti 
Hulda Ósk Guðmundsdóttir, gjaldkeri 
kvenfélags Stokkseyrar, Barnaskólan-
um fjóra I-Pad að gjöf að verðmæti 
250 þúsund króna. Kvenfélagið hefur 
veg og vanda af sölu hátíðarkaffis á sjó-
mannadag ár hvert og að þessu sinni var 
ágóðinn af kaffisölunni notaður í þessa 
höfðinglegu gjöf. Snjallspjöld eins og I-
Pad nýtast einstaklega vel í kennslu, sér-
staklega á yngri stigum og í stuðnings-
kennslu. Stjórnendur og starfsfólk BES 
kunna Kvenfélagi Stokkseyri bestu þakk-
ir fyrir gjöfina. Á meðfylgjandi mynd má 
sjá Magnús J. Magnússon, skólastjóra 
BES og Huldu Ósk Guðmundsdóttur, 
gjaldkera Kvenfélags Stokkseyrar

í vikunni var undirritaður samn-
ingur milli Velferðarráðuneytis-
ins og Sveitarfélagsins Árborgar 

um byggingu hjúkrunarheimilis 
með 50 hjúkrunarrýmum fyrir íbúa 
Suðurlands.  Áætlaður heildarkostn-
aður við bygginguna eru tæplega 
1,4 milljarðar kr., en ríkissjóður 

og Framkvæmdasjóður aldraðra 
mun greiða 84% af kostnaðinum en 
Sveitarfélagið  Árborg mun greiða 
16% af áætluðum kostnaði. Ánægju-
legar fréttir en mikill skortur hefur 
byggst upp á hjúkrunarrýmum á 
Suðurlandi síðustu árin, ekki síst í 
Árnessýslunni.

Undirrituðu samning um 
nýtt hjúkrunarheimili

Þjóðveldisbærinn í Þjórsárdal.

ásta S. Stefánsdóttir, bæjarstjóri 
árborgar og Kristján Þór Júlíusson 
undirrita samninginn.



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

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

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

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

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

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

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

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

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Af hverju á ungt fólk að fara í stjórnmál? 
„Ungt fólk á að taka þátt í stjórnmál-

um vegna þess að þar er framtíð þeirra 
og komandi kynslóða mótuð. Ég vil 
hafa áhrif á þessa framtíðarmótun og 
stuðla að umbótum í samfélagi okkar.“

Nú hætta mjög margir eftir stutt 

stopp í pólitík, af hverju heldur þú að 
það sé? 

„Ég tel að umræðuhefðin skipti 
miklu máli. Á ég þá við bæði innan 
sala Alþingis og utan. Í dag, með til-
komu samfélagsmiðla, eru allir orðn-
ir sinn eigin fjölmiðill. Umræðan á 

netinu getur verið óvægin og oft á 
tíðum ómálefnaleg. Ráðist er gegn 
manninum en ekki málefnunum. Ég 
held líka að þetta sé ekki mjög fjöl-
skylduvænt starfsumhverfi, einkum 

vegna óreglulegs vinnutíma og mikill-
ar fjarveru frá fjölskyldu.“

Hvernig hafa stjórnmálin birst þér 
árin eftir hrun, en mörgum þykja þau 
harðari nú en áður? 

„Eftir hrunið hafa stjórnmálin orðið 
óvægnari og harðari. Mikil særindi 
fylgdu hruninu sem enn hafa ekki gró-
ið að fullu og enn eru margir sem telja 
sig eiga harma að hefna. Ég tel einnig 
að pólitískar línur hafi orðið skýrari 
eftir hrunið og skilin á milli stjórn-
málaflokka og hugmyndafræði þeirra 
orðið ljósari. Ég hefði viljað sjá meiri 
auðmýkt stjórnmálamanna í kjölfar 
hrunsins, einhverskonar siðferðilegt 
uppgjör í stað þeirrar pólitísku víglína 
sem dregnar voru og birtast okkur á 
hverjum degi í fjölmiðlum.“

Hver eru þín helstu baráttumál? En 
fyrir Suðurlandið? 

„Í fyrsta lagi tel ég brýnt að ráðist 
verði í frekari uppbyggingu innviða, 
einkum í samgöngumálum, löggæslu 
og fjarskiptum. Gríðarleg aukning 
ferðamanna til landsins hefur haft í 
för með sér aukið álag á vegakerfið, 
heilbrigðiskerfið, löggæslu o.s.frv. Við 
þessu verður að bregðast. Ég vil beita 
mér fyrir því að við byggjum upp 
sterka innviði til framtíðar, sem munu 
nýtast komandi kynslóðum.

Ég er einnig sérstakur áhugamaður 
um endurnýjanlega orku, orkunýtingu, 
nýsköpun og atvinnuþróun. Ég tel afar 
mikilvægt að við nýtum orkuna okkar 
á sjálfbæran, hagkvæman, fjölbreyttan 
og skynsaman hátt, í sátt við náttúru 
og menn, með það að leiðarljósi að há-
marka verðmætasköpun hverju sinni. 

Varðandi Suðurkjördæmi sérstak-
lega þá eru það samgöngumálin, heil-
brigðismálin og fjarskiptamálin sem 
eru efst á baugi og mun ég beita mér 
fyrir þeim sérstaklega.“

Af hverju valdir þú að ganga til liðs 
við Sjálfstæðisflokk frekar en hina? 

„Grunnstefna Sjálfstæðisflokksins 
samrýmist best minni lífssýn. Ég trúi 
því að einstaklingurinn sjálfur sé best 
til þess fallinn að taka ákvörðun um 
það hvernig hann kýs að lifa lífi sínu, 
ráðstafa fé sínu og tel að forræðishyggja 
ríkisins eigi að vera í lágmarki. Sjálf-
stæðisflokkurinn er frjálslyndur lýð-
ræðisflokkur með breiða skírskotun og 
hann er það stjórnmálaafl sem ég treysti 
best til að tryggja fólkinu í landinu jöfn 
tækifæri til frelsis og athafna.“

Óska ríkisstjórn að loknum kosn-
ingum? 

„Óska ríkisstjórn að loknum kosn-
ingum verður sú ríkisstjórn sem mun 
styrkja innviði og heilbrigðisþjónustu 
ásamt því að standa vörð um okkar 
mikilvægu atvinnuvegi; sjávarútveg-
inn, ferðaþjónustuna og landbúnaðinn. 
Það er mikilvægt að næsta ríkisstjórn 
verði ekki fjandsamleg atvinnulífinu.“

Heldur þú að Viðreisn og Píratar 
taki mikið, en frá þínum flokki?

„Það á enginn flokkur eitthvað 
ákveðið fylgi. Komandi kosningar 
verða spennandi fyrir margra hluta 
sakir, einkum vegna tilkomu nýrra 
stjórnmálaflokka. Þessir flokkar eiga 
þó enn eftir að skýra afstöðu sína í 
mikilvægum málum en stefna þeirra 
virðist vera töluvert á reiki. Við erum 
á réttri leið og að mínu mati þarf Sjálf-
stæðisflokkurinn ekki að óttast dóm 
kjósenda í komandi kosningum.“

 bgs

Bæjarráð fjallaði um á fundi 
í ágúst um þann kostnað 
sem sumstaðar er lagður á 

bæjarhátíðir og staðbundnar menn-
ingarhátíðir á landsbyggðinni, þótt 
á sama tíma sé löggæsla vegna sam-
bærilegs skemmtanahalds á höfuð-
borgarsvæðinu greidd af ríkinu.

 Í Vestmannaeyjum liggur fyrir að 
löggæslukostnaður vegna þjóðhátíðar 
er 4 milljónir. Vestmannaeyjabær hef-
ur einnig átt frumkvæði að samstarfi 
við lögregluna vegna Goslokahátiðar 
sem falið hefur í sér að Vestmanna-

eyjabær greiðir fyrir auka vaktir lög-
reglumanna og getur þannig dregið úr 
annars nauðsynlegri gæslu á mótstað.

 Bæjarráð þakkar lögreglunni í 
Vestmannaeyjum í bókuninni fyrir 
farsælt samstarf  og hvetur til þess að 
verklag um kostnaðarþátttöku vegna 
menningar- og bæjarhátíða um allt 
land verði samræmt. "Með öllu óeðli-
legt verður að telja að grunnþjónusta 
eins og löggæsla sé greidd af ríkinu á 
höfuðborgarsvæðinu en sveitarfélög-
um og skemmtanahöldurum á lands-
byggðinni, segir í bókun bæjarráðs."

Óeðlilegt að löggæsla sé greidd af sveitarfélögum 
og skemmtanahöldurum á landsbyggðinni

Bæjarráð Vestmannaeyja bókar:

Brynjólfur Magnússon, lögfræðing-
ur, gefur kost á sér í 5. sæti í prófkjöri 
Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi sem 
fram fer á laugardaginn. Brynjólfur, sem 
er fæddur og uppalinn í Þorlákshöfn, er 
28 ára gamall og hefur í gegnum tíðina 
unnið við ýmis störf ásamt því að hafa 
verið virkur í félagsstörfum frá unga aldri. 
Suðri ræddi við kappann um pólitíkina.

„Ungt fólk móti 
sína eigin framtíð“

„Ég tel 
einnig 

að pólitískar 
línur hafi 
orðið skýrari 
eftir hrunið



NÚ ER RÉTTI TÍMINN 
TIL AÐ LEITA TILBOÐA
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Hvað heldur þú að verði kosið um í 
október, umfram annað?

„Ég held að heilbrigðismálin verði 
ofarlega hjá öllum flokkum og réttlát 
skipting þjóðarkökunnar til að standa 
undir fyrsta flokks heilbrigðiskerfi og 
velferð. Aðgerðir sem beinast að því 
að ungt fólk velji að eiga heima á Ís-
landi og haldi þeim frá því að flytja 
búferlum til nágrannalandanna verða 
vonandi ofarlega hjá öllum flokkum. 
Fullt verð fyrir aflaheimildir með út-
boðum og réttlátara skattkerfi verður 
örugglega til umræðu í því sambandi. 
Svo mun traust á stjórnmálamönnum 
skipta miklu máli þegar að fólk velur 
sér flokk til að kjósa.“

Hvaða markmið setur þú Samfylk-
ingunni í kosningunum er fylgið varðar, 
en flokkurinn tapaði miklu síðast, er 
raunhæft að ná því til baka að hluta nú?

„Við erum bjartsýn og finnum 
fyrir því að jafnaðarmenn vilja kjósa 
jafnaðarmannaflokkinn og treystir 
því auðvitað Samfylkingunni best til 
að bera uppi jafnaðarstefnuna. Við 
þurfum sennilega lengri tíma til að 
ná fylginu aftur upp í 30% en að kom-
ast að minnsta kosti hálfa leið að því 
marki er raunhæft.“

Hver er óska ríkisstjórnin?
„Okkur í stjórnarandstöðunni hef-

ur tekist vel að vinna saman á kjör-
tímabilinu. Velferðaráherslurnar liggja 
vel saman og ég held að jafnaðarmenn 
ættu bestu möguleikana að ná fram 
sínum stóru stefnumálum með þeim 
flokkum, en um það snýst þetta. Fara 
í samstarf með skýra stefnu og semja 
um hvað af henni nær fram að ganga.“

Er hægt að útiloka samstarf við 
tiltekna flokka fyrirfram í okkar sam-
steypustjórna módeli, en það mátti 
skilja sem formenn vinstri flokka og 
Pírata lokuðu fyrirfram á samstarf við 
Sjálfstæðisflokkinn? 

„Að útiloka er stórt orð en ef sterk-
ir þræðir í stefnu stjórnmálaflokka 
liggja þvert og vefjast afar illa saman 

þá er ekki von á góðu eða árangurs-
ríku samstarfi. Áherslur Sjálfsstæð-
isflokksins í hjartans málum okkar 
jafnaðarmanna eru mjög langt frá því 
sem að við getum sætt okkur við. Þess 
vegna hef ég sagt að samstarf með 
þeim sé ólíklegt.“

Æltar þú sem formaður að beita 
þér fyrir frekari sameiningu á vinstri 
vængnum eða bíður það síðari tíma?

„Ég mun beita mér fyrir því að 

jafnaðarmenn sameinist í jafnaðar-
mannaflokknum Samfylkingunni. 
Staðreyndin er sú að ef við ætlum 
að ná því að gera góðar grundvallar-

breytingar á samfélaginu þá 
verðum við að vera stærri og um 
það munum við tala við fólk og 
fá það til að leggjast á árarnar 
saman. Þá verður róðurinn létt-
ari og styttra í réttlátara og betra 
samfélag sem rúmar okkur öll.“

Telur þú að Viðreisn verði skæð 
í kosningunum, en þeir hafa sett 
á oddinn mál sem Samfylkingin 
hefur talað fyrir og verið með á 
stefnuskrá lengi?

„Við í Samfylkingunni fögnum 
því að fleiri og fleiri eru orðnir sam-
mála okkur um stór mál eins og að-
ild að Evrópusambandinu og að fá 
markaðsverð fyrir aflaheimildir. En 
við erum með heildarstefnu í öllum 
málum og sterkar velferðaráhersl-
ur. Norðurlöndin eru viðurkennd 
sem bestu velferðarríki heims. Þar 
hafa jafnaðarmenn oftast verið í 
ríkisstjórn undanfarna áratugi og 
skapað þessi góðu samfélög þar sem 
áherslan er á almannahagsmuni, 
fjölbreytt atvinnulíf  og fyrsta flokks 
stuðning við börn, fjölskyldur og fólk 
ævina út. Það er þess virði að berjast 
fyrir slíku hér á landi og það gerum 

við í Samfylkingunni.“
Fyrir áratug rúmum var meðal 

starfsaldur þingmanns tvö kjörtímabil, 

„Það verður kosið um réttláta 
skiptingu þjóðarkökunnar“

„Það er best 
að hafa 

hæfilega blöndu 
af reynslu og ný-
liðun. Það tekur 
ákveðinn tíma að 
komast inn í þing-
störfin og of mikil 
endurnýjun getur 
því komið niður á 
þingstörfum þar til 
menn hafa öðlast 
reynslu

Oddný G.  
Harðardóttir  
er þingmaður  
Samfylkingarinnar 
í Suðurkjördæmi og 
tók við formennsku 
í flokki sínum í 
vor. Ritstjóri Suðra 
ræddi við Oddnýju 
um komandi vetur 
og kosningar. Odd-
ný mun heimsækja 
HSu og FSu, Sel-
fossi, mánudaginn 
12. september og 
halda opinn fund 
um kvöldið í sal 
Samfylkingarinnar 
á Eyravegi Selfossi.
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„Það verður kosið um réttláta 
skiptingu þjóðarkökunnar“

nú er það komið niður undir eitt, er 
ekki of mikið rót á þinginu, þarf ekki 
kjölfestu líka?

„Það er best að hafa hæfilega 
blöndu af reynslu og nýliðun. Það 
tekur ákveðinn tíma að komast inn í 
þingstörfin og of mikil endurnýjun 
getur því komið niður á þingstörf-
um þar til menn hafa öðlast reynslu. 
Ég hef samt ekki miklar áhyggjur af 
þessu. Aðalatriðið er að á Alþingi velj-
ist gott fólk sem er tilbúið til að bæta 
samfélagið okkar.“

Hvaða ráðuneyti munt þú sækjast 
eftir ef flokkurinn fer í stjórn?

„Skemmtilegast væri að komast í 
þá stöðu að vera forsætisráðherra en 
ég naut mín vel sem fjármálaráðherra 
og væri sannarlega til í að fara aftur í 
það ráðuneyti. Ég er líka sannfærð um 
að Samfylkingin geti gert mikið gagn í 
menntamálaráðuneytinu.“ 

Hver eru helstu málin sem brenna á 
í kjördæminu?

„Heilbrigðismálin brenna á okkur í 
Suðurkjördæmi eins og í öðrum kjör-
dæmum. Álag á vegakerfið er mjög 
mikið í okkar kjördæmi og það verð-
ur að setja aukna fjármuni í  viðhald 
vega. Löggæsluna verður líka að efla. 
Ferðaþjónustan, sanngjörn gjaldtaka, 
þróun atvinnugreinarinnar  til fram-

tíðar er mikið hagsmuna mál Suður-
kjördæmis.“

Annað sem vilt bæta við?
„Fyrir utan endurreisnina á heil-

brigðiskerfinu okkar er framtíð ungs 
fólks á Íslandi risaverkefni fyrir stjórn-
málin. Þrátt fyrir að efnahagur lands-
ins sé að réttast við, þá leitar barna-
fólk enn til Norðurlandanna í styttri 
vinnudaga og meiri fjárhagslegan 
stuðning. Við bara verðum að flytja 
núna velferðina heim í stað þess að sjá 
á eftir börnunum og barnabörnunum 
út. Samfylkingin ætlar að gera Ísland 
fjölskylduvænna og lengja fæðingar-
orlof, lækka skatta á barnafólk og svo 
viljum við stíga nauðsynleg skref til að 
stytta vinnudaginn. 

Þessu tengt þá verða að vera hér 
spennandi störf við hæfi og við í 
Samfylkingunni viljum að Ísland 
vera áfram gróðurhús fyrir góðar 
hugmyndir og að ríkið styðji vel við 
frumkvöðla og menningar- og hug-
vitsstarfsemi. 

Hér á líka að vera gott að eldast 
og þess vegna höfum við lagt svo ríka 
áherslu á að lægstu eftirlaun hækki 
og að við höldum áfram að breyta og 
þróa vinnumarkaðinn og samfélagið 
fyrir sífellt eldri þjóð.“

 bgs

„Skemmtilegast 
væri að komast  

í þá stöðu að vera  
forsætisráðherra

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com
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Viðar ÖrN 
Til íSraEl
Viðar Örn Kjartansson frá Sel-

fossi hefur náð einstaklega 
góðum árangri á fótboltavell-

inum og nú síðast gerði hann samn-
ing við ísraelska félagið Macabi Tel-
aviv, Vearndi markahæstur í sænsku 
deildinni þar sem hann hefur leikið í 
vetur.

Kjartan Björnsson, faðir hans og 
forseti bæjarstjórnar Árborgar, fylgdi 
Viðari til Ísrael, ásamt umboðsmanni 
Viðars, og segir svo frá ferðinni á face-
book síðu sinni:

„Frá mér séð hafa þetta verið ótrú-
legir dagar í lífi mínu, það er síðustu 

tveir. Við feðgar ásamt umboðsmanni 
fórum til fjarlægs ríkis og framandi, 
Ísraels og borgarinnar Tel-aviv þar 
sem er að finna liðið Macabi Tel-aviv. 
Margir höfðu litla trú þar á meðal 
ég og megin hluti fjölskyldunnar en 
viðkynning við félagið, starfsmenn, 
þjálfara og borgina sjálfa hafa gefið 
mér góð fyrirheit um að hér sé gott 
að lifa og búa. Allt hefur komið mér á 
óvart verð ég að segja, magnað starfs-
fólk, borgin og allir sem við hittum 
og kynntumst. Stærsta undirskrift hjá 
ísraelsku félagi fyrr og síðar,“ segir 
Kjartan.

Stærsta undirskrift hjá ísraelsku félagi

Viðar örn skrifar 
undir hjá Macabi.

í Þjóðarsáttmála um læsi var eitt af 
meginmarkmiðum samkomulags 
menntamálaráðuneytis við Heim-

ili og skóla að útbúa Læsissáttmála 
fyrir foreldra og kennara og innleiða 
hann í skóla landsins. Sáttmálinn var 
kynntur við hátíðlega opnun í Árborg 
fimmtudaginn 1. september og fór 
athöfnin fram í Vallaskóla. Samkom-
unni stýrði Hrefna Sigurjónsdóttir, 
framkvæmdastjóri Heimilis og skóla.

Illugi Gunnarsson, mennta- og 
menningarmálaráðherra, var með 
erindi um læsisátak það sem hófst 
formlega á síðasta skólaári með gerð 
Þjóðarsáttmála um læsi við sveitarfé-
lög landsins og Heimili og skóla. Anna 
Margrét Sigurðardóttir, formaður 
Heimilis og skóla, fjallaði um vinnu 
samtakanna í læsisverkefninu, kynnti 
læsissáttmálann og opnaði formlega 
nýja heimasíðu. Anna Margrét hafði 
orð á því að það væri eftirtektarvert 
hversu foreldrastarf í Árborg hefði 
eflst á undanförnum árum. Þorsteinn 
Hjartarson, fræðslustjóri, ávarpaði 
samkomuna og lýsti m.a. ánægju með 
að Árborg hefði verið valið fyrir há-
tíðlega opnun og kynningu á nýjum 
læsissáttmála fyrir foreldra og kennara.

Unga fólkið átti flotta fulltrúa á 
hátíðarsamkomunni. Tveir nemendur 
úr Tónlistarskóla Árnesinga voru með 

fidlatónlistaratriði ásamt Róbert Darl-
ing, skólastjóra, sem lék undir á píanó.  
Hugrún Birna Hjaltdóttir spilaði á 
fiðlu, Wals eftir Johannes Brahms og 
Katrín Birna Sigurðardóttir spilaði á 
selló, Allegro eftir Benedetto Marcello. 
Jón Þórarinn Þorsteinsson, nemandi í 
Vallaskóla og sigurvegari Stóru upp-
lestrarkeppninnar 2016, las Ljóð um 
ljóð eftir Ingólf Kristjánsson.

 Eftir athöfnina var boðið upp á 
veitingar. Síðar um daginn var kynning 
á sáttmálanum og nýrri heimasíðu fyrir 
foreldra í Árborg. Þar er hægt að kynna 
sér málið ásamt því að fá góðar leiðbein-
ingar. Sjá nánar www.heimiliogskoli.is/

LæsissáttmálHeimilis 
og skóla kynntur

Þingnefnd fjallaði um 
mögulegt Kötlugos
Sex sér fræðing ar á Veður-

stofu Íslands komu á fund 
um hverfi s- og sam göngu-

nefnd ar í síðustu viku og ræddu við 
nefnd ina und ir liðnum jarðskjálft-
ar við Kötlu. Kynntu þeir stöðu 
mála fyr ir nefnd ar mönn um, 
viðbragðsáætl un og ýms ar bak-

grunns upp lýs ing ar.
Einnig var farið yfir hvernig eld-

gos und ir jökli virk ar og hvert jök-
ul hlaup geta farið, komi til þeirra.  
Á vef veður stof unn ar er enn 
viðvör un vegna Múla kvísl ar. Þar 
seg ir að jarðhita vatn renni í kvísl-
ina, auki rafl eiðni hafi mælst í ánni 

og gasmæl ing ar á svæðinu sýni há 
gildi af brenni steinsvetni.

Fólki er bent á að staldra ekki 
lengi í ná grenni við ána vegna 
gasmeng un ar. Ekki er óal gengt að 
jarðhita vatn renni í Múla kvísl með 
til heyr andi rafl eiðniaukn ingu og 
gasmeng un í ánni.

Laugavegi 29 • sími 552 4320 • www.brynja.is • verslun@brynja.is • verzluninbrynja.is
Opið virka daga frá 9-18 og laugardaga frá 10-16

Verkfærin fyrir skólana og  
handverksfólkið fást hjá okkur

Slípivél osm 100, 
kr. 44.150
Auðveldar þér verkin, 
pússar þar sem þú átt 
erfitt með að ná til. 
Tenging fyrir ryksugu - 
heilnæmara loft. 
6 mismunandi kefli 
fylgja með.

Bandsög Basa 1, 
kr. 53.700
Sögunarhæð 100 mm
Sögunarbreidd 195 mm

Þykktarhefill/afréttari
WoodStar pt 85, 
kr. 72.000 
Afréttari 737 x 210 mm
Þykktarhefill  
120 x 204 mm

Tifsög deco-flex,  
kr. 39.700

Tekur bæði blöð með 
takka og án. 

Barki fyrir bora 
o.þ.h. fylgir.

Fræsari hf 50
kr. 64.970

Borð 610x360 mm
Stiglaus hraði  

8000-24000 sn/mín
1500 W

Slípivél BD7500
kr. 22.900
25 mm belti 

125 mm skífa

Rennibekkur dm 460t
kr. 73.400
Bil milli odda 457 mm
hæð yfir stöngum 152 mm

Slípivél bts 800
kr. 45. 190
100 mm belti
150 mm skífa 

Scheppach Combi 6, 
kr. 232.300
Fimm aðgerða sambyggð 
vél. Þykktarhefill, afréttari, 
sög, fræsari og tappabor. 
Tenging fyrir spónsugu.
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fyrirhugaðar greiðslur Kaup-
þings á gríðarháum bónus-
um til nokkurra starfsmanna 

eru óásættanlegar og eiga ekki við 
í íslensku samfélagi að mati BSRB. 
Bandalagið skorar á Alþingi að bregð-
ast við og tryggja að skattaumhverfi 
hér á landi sé þannig að þeir sem hafa 
háar tekjur greiði ríflega til samfélags-
ins.

„Við verðum að læra af þeim mis-
tökum sem gerð voru á árunum fyrir 
hrun. Ein af þeim mistökum voru að 
greiða þeim sem sýsla með fjármuni 
gríðarháar upphæðir í skjóli þess 
að þeir bæru svo gríðarlega mikla 
ábyrgð. Þegar spilaborgin hrundi fór 

lítið fyrir þeirri ábyrgð og þeir sem 
fengu svo ríkulega bónusa ypptu öxl-
um og voru stikkfríir,“ segir Þorláks-
hafnarbúinn Elín Björg Jónsdóttir, 
formaður BSRB.

Alþingi hefur þegar sett ramma 
sem skráðum fyrirtækjum ber að 
fara eftir telji þau nauðsynlegt að 
nota bónusa til að umbuna sínum 
starfsmönnum. Að mati BSRB er sá 
rammi óþarflega rúmur. Eigi að síður 
fara fyrirhugaðar greiðslur Kaupþings 
langt út fyrir þann víða ramma og 
minna óneitanlega á það ástand sem 
var hér á landi á árunum fyrir hrun 
haustið 2008.

Hverjir bera ábyrgð?
„Við eigum að draga lærdóm af hrun-
inu. Þeir sem sýsla með peninga bera 
vissulega ábyrgð, en það gera fleiri 
í okkar samfélagi. Við sem samfé-
lag hljótum að vera sammála um að 
þeir sem sinna almannaþjónustunni 
og annast börnin okkar og menntun 
þeirra, heilbrigðisstarfsfólk, lögreglu-
menn, slökkviliðsmenn og aðrir sem 
sannarlega bera mikla ábyrgð í sínum 
störfum eigi frekar skilið umbun en 
þeir sem vinna við að kaupa og selja 
hlutabréf,“ segir Elín Björg.

„Það má vera að Kaupþing falli 
ekki undir lög sem Alþingi setti 
um bónusgreiðslur fyrirtækja. Væri 

stjórnendum fyrirtækisins umhugað 
um samfélagslega ábyrgð myndu þeir 
engu að síður halda sig við þann rúma 

ramma sem þar er markaður. Kjósi 
þeir að gera það ekki ætti Alþingi að 
bregðast við.“ Mynd og texti: bsrb.is

áformaðar bónusgreiðslur óásættanlegar

Almenn þjónusta við viðskiptavini 
og sala á bílavörum, vörumóttaka 
og áfylling, þrif og annað tilfallandi 
fyrir snillinga sem vilja vinna úti.

Önnur þjónusta

Matreiðsla, móttaka og umsjón með 
hráefni, almenn afgreiðsla, þrif og 
annað tilfallandi. Tilvalið fyrir þá 
sem kunna að meta góðan borgara.

Grill 66

Almenn ábyrgð á störfum og 
skipulagi innan vaktar, afgreiðsla og 
sala, vörumóttaka, þjónusta við 
viðskiptavini og annað sem hentar 
sérstaklega kraftmiklu fólki sem vill 
hafa allt á hreinu.

Vaktstjórn

Almenn afgreiðsla og sala, 
vörumóttaka og áfylling, þrif, 
þjónusta við viðskiptavini og 
annað tilfallandi fyrir meistara í 
mannlegum samskiptum.

Afgreiðsla

Nánari upplýsingar hjá verslunarstjórum á Selfossi, Hellu og Höfn. Umsóknir sendist í gegnum olis.is

FRÁBÆRT 
FÓLK 
ÓSKAST
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Þróunarverkefnið „Námsmat á 
mörkum skólastiga í Árborg“ 
fer vel af stað. Allir leikskólar 

og grunnskólar sveitarfélagsins taka 
þátt í verkefninu ásamt FSu. Verkefnið, 
sem styrkt er af Sprotasjóði, beinist að 
því hvernig þróun námsmats getur 
stuðlað að samfellu milli skólastiga 
með það að meginmarkmiði að bæta 
námsaðstæður, nám og árangur nem-
enda. Einnig að auðvelda færslu þeirra  
milli skólastiga, þannig að það verði 
sem átakaminnst fyrir nemendur að 
flytjast úr leikskóla í grunnskóla og úr 
grunnskóla í framhaldsskóla. Annað 
meginmarkmið verkefnisins er að efla 
starfsþróun kennara á sviði námsmats 
og stuðla að hæfni skólanna til varan-
legra breytinga á þessu sviði.

Verkefnastjóri er Rúnar Sigþórs-
son, prófessor við kennaradeild Há-
skólans á Akureyri.  Fimm manna 
stýrihópur hefur verið myndaður en 
þar sitja þau Þorsteinn Hjartarson, 
fræðslustjóri, Rúnar Sigþórsson, ver-
kefnastjóri, Olga Lísa Garðarsdóttir, 
skólameistari, Birgir Edwald, skóla-
stjóri og Kristín Eiríksdóttir, leik-
skólastjóri.  Einnig verða myndaðar 
þróunarstjórnir í hverjum skóla. Um 
er að ræða þriggja til fimm manna 

teymi og er hlutverk þeirra að leiða 
verkefnið, vera samhæfingaraðili inn-
an skólanna og halda utan um vinnu 
milli fræðslufunda með kennurum. 
Þróunarstjórn er tengiliður við verk-
efnastjóra og stýrihóp og þess er vænst 
að þróunarstjórnirnar geti unnið 
saman og myndað tengslanet skól-
anna sem byggir brú á milli skólastiga.

Námskeiðsdagur var haldinn 
fimmtudaginn 11. ágúst sl. og var góð 
þátttaka frá öllum skólastigunum. 
Hugmyndafræði lærdómssamfélagins 

er lögð til grundvallar í þróunarverk-
efninu en þar er gert ráð fyrir að fólk 
deili góðum hugmyndum, reynslu og 
þekkingu sem styður við starfsþróun 
kennara með  námsárangur og góða 
líðan nemenda að leiðarljósi. Til að 
rækta þessa samstarfshugsun innan 
hvers skóla, þvert á skóla og skóla-
stig hefur verið stofnað sameiginlegt 
vinnusvæði á Google þar sem allir 
þátttakendur í verkefninu geta unnið 
saman.

 Mynd og frétt af arborg.is

Námsmat á mörkum 
skólastiga í árborg

á bæjarstjórnarfundi í ágúst 
baðst Þórhildur Á. Magnús-
dóttir lausnar frá bæjarstjórn 

vegna flutninga úr sveitarfélaginu, 
Lovísa Rósa Bjarnadóttir tilkynnti að 
hún muni fara í leyfi fram í maí 2017.

Þórhildur hefur setið í bæjarstjórn 
og verið formaður bæjarráðs frá síð-
ustu sveitarstjórnarkosningum árið 
2014 fyrir E. Listann. Bæjarfulltrúar 
þökkuðu Þórhildi fyrir störf sín í þágu 
sveitarfélagsins og óskuðu henni vel-
farnaðar á nýjum vettvangi.

Þá voru samþykktar breytingar á 
bæjarstjórn í stað Þórhildar mun Ragn-
heiður Hrafnkelsdóttir taka sæti fyrir 
E. listann og Páll Róbert Matthíasson 
mun leysa Lovísu Rósu af fyrir D. Lista.  

Breyting í bæjarstjórn 
Hornafjarðar

bæjarstjórn Hornafjarðar, af hornafjordur.is.

Nú fer senn að líða að því að 
Karlakór Hveragerðis hefji 
sitt fyrsta starfsár . 

Töluverður fjöldi hefur skráð sig í 
kórinn menn á öllum aldri.

Fyrsta æfing kórsins fer fram mið-
vikudaginn þann 5. október klukkan 
19.30.

Yfirmenn dvalarheimilisins Ás í 
Hveragerði voru svo elskuleg að ljá 
okkur sal í eigu heimilisins sem æf-
ingahúsnæði í vetur. Og viljum við 
þá sérstaklega þakka Júliusi fram-
kvæmdastjóra Ás fyrir að taka erindi 
okkar svona vel og viljum við líta á 
hann sem okkar fyrsta velgjörðamann.

Salurinn sem um ræðir heitir Vest-
urás og er finna handan götunnar 
Hverahlíðar gengt Hveragerðiskirkju.

Við munum hringja í nýja kór-
félaga uppúr miðjum september og 
boða þá í smá spjall og staðsetja menn 
í raddir.

Enn bjóðum við nýja velkomna og 

áhugasamir mega senda póst á kór-
stjóra eða hringja í síma 824 3677. 
Netfang: orlyguratli@simnet.is

Sendum sunnlendingum öllum lit-
ríkar haustkveðjur

 Stjórnin

Vetrastarf Karlakórs 
Hveragerðis að hefjast

Tilboðsverð kr. 109.990,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 137.489,-

Vitamix TNC er 
stórkostlegur. 
Mylur alla ávexti, 
grænmeti, klaka og 
nánast hvað sem er.
Býr til heita súpu og ís.
Til í � órum litum, 
svörtum, hvítum 
rauðum og stáli.

Besti vinurinn í 
eldhúsinu

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál



   

BjörgunarvestiSjóstangafestingar

VÉLASALAN
Til sjávar og sveita 

FOCUS sjónaukar FOCUS fjarlægðarmælar
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í lok ágúst var tekið í notkun nýtt 
náms- og kennsluver á Hellu. Það 
er staðsett í Miðjunni þar sem skrif-

stofur sveitarfélagsins eru m.a. til húsa, 
en gengið er inn að norðanverðu. Um er 
að ræða samstarfsverkefni sveitarfélags-
ins Rangárþings ytra, Háskólafélagsins 
og Fræðslunetsins. Sveitarfélagið leggur 
til húsnæði og sér um rekstur þess en fé-
lögin tvö lögðu til húsbúnað. Aðstaðan 
er hin ákjósanlegasta með aðgangi að 
vel búinni kaffistofu.

Við opnunina kom fram að nú eru 
sem dæmi átta fjarnemendur í póst-
númerum 850 og 851 skráðir til náms 
við Háskólann á Akureyri.  Þessi að-

staða kemur því þessum fjarnemend-
um vel og mun eflaust örva aðra til 
dáða. Á opnunni í gær sóttu 7 einstak-
lingar um aðgang að námsverinu og 
munu eflaust fleiri nýta sér það í vetur.

Þá var einnig gerð grein fyrir fjöl-
breyttu námsframboði Fræðslunetsins 
og nýrri námsleið Háskólafélagsins 
fyrir starfsmenn ferðaþjónustufyrir-
tækja á Suðurlandi, segir á ry.is um 
opnun Námsversins, en á myndinni 
sem er af vef sveitarfélagsins, eru 
m.a. Ágúst Sigurðsson, sveitarstjóri 
og Sigurður Sigursveinsson, fram-
kvæmdastjóri Háskólafélagsins, þegar 
verið var tekið í notkun.

Náms- og kennslu-
ver opnað á Hellu

Sagt var frá úrslitum fyrra árs 
fyrir misskilning í frétt í síðasta 
tbl. Suðra af fimmgangskeppni í 

Uppsveitadeildinni og af kynbótasýn-
ingu 2016 á Suðurlandi. 

Hið rétta er að Matthías Leó 
Matthíasson og Oddaverji frá Leiru-
bakka sigruðu fimmgangskeppnina í 
Uppsveitadeildinni 2016, eftir jafna 
og harða úrslitakeppni. Þá var það 
stóðhesturinn glæsilegi Vökull frá 
Leirubakka sem stóð efstur á kynbóta-
sýningu á Hellu í ágúst 2016, með 8.56 
í aðaleinkunn. Knapi Jóhann Ragnars-
son. Með sömu einkunn og Undrun 
frá Velli. Beðist er velvirðingar á þessu.

matthías Leó óg Oddverji 
sigruðu fimmganginn

SEB fly frumsýnd á Menningarnótt
á menningarnótt opnuðu Sel-

fyssingurinn Edda Bergsteins-
dóttir gullsmiður og eigandi 

SEB jewellery  og Íris Stefánsdóttir 
ljósmyndari sýninguna Night in GK 
Reykjavík. Á sýningunni frumsýndi 
Edda nýja skargripalínu - SEB Fly og 
Íris sýndi ljósmyndir af skartgripunum.

SEB Fly er óbeint framhald af 
línunni SEB animals sem notið 
hefur mikilla vinsælda. Ólíkt SEB 
animals línunni sem samanstendur af 
hálsmenum þá inniheldur SEB Fly lín-
an hálsmen, eyrnalokka, armbönd og 
hringa. Formin í nýju línunni eru mun 
hlutlausari og ganga þar af leiðandi 
upp með dýrunum án þess að vera 
fíg¬úr¬ur en skartgripirnir 
geta líka auðveldlega staðið 
einir og sér. 

Þær Íris og Edda fengu 
Th¬eresu Mba til liðs við sig. 
Theresa er fædd í afríkuríkinu 
Equatorila Guinea en ólst upp 
í Barcelona og hefur búið á Ís-
landi síðastliðin fimm ár. Við 
Íris vorum sammála um að 
fara ekki þessa hefðbundnu 
leið við val á módeli. Auk þess 
vildum við ná fram sterku 
abstrakt í myndirnar líkt og 
í skartinu og með hörunds-
dökku módeli náðum við þessum and-
stæðum í birtu og skuggum fram. Ég 
var bara svo heppin að rekast á Ther-
esu á förnum vegi aðeins tveimur vik-

um fyrir opnun sýningarinnar. Við Íris 
vorum þá orðnar nokkuð vissar eftir 
mikla leit að við myndum ekki finna 
rétta módelið fyrir sýninguna okkar. 

Það er ekki auðvelt að finna hör-
undsdökkt módel hér á landi. Íris 
er sjálfstætt starfandi ljósmyndari 

með mikla reynslu af skartgripa og 
tískuljósmyndun en þær Edda og Íris 
hafa unnið saman áður. Ég er á því að 
það er ekki nóg að búa til fallega skart-

gripi, það þarf að skapa heim utanum 
þá þannig að fólk tengi tilfiningar og 
upplifun við skartið. Þetta þarf allt að 
hanga saman og samstarf mitt og Írisar 
hefur verið mér mjög dýrmætt.

Afrakstur samtarfs þeirra má 
sjá í versluninni GK Reykjavík á 

Skólavörðustíg 6. Partur af sýningunni 
í GK var tekinn niður og verður settur 
upp aftur seinna í haust. Nánari upp-
lýsingar um skartgripina er að finna á 
á seb.is.

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

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

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

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

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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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

V
H
/1
6-
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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Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com

dolly og ég
Ég og fjölskylda mín búum nú við 
aðstæður sem margir Íslendingar 
þekkja vel. Við hjónin erum í fjarbúð 
og kílómetrarnir sem skilja okkur 
að slaga hátt í 500. Forsagan er sú 
að eftir langa og erfiða atvinnuleit 
fékk eiginmaðurinn frábært starf 
sem hæfði hans háskólamenntun 
fullkomlega. Stað-
setningin hentaði 
þó ekki jafn vel, 
Höfn í Hornafirði 
var býsna langt 
frá Hafnarfirði. 
En við ákváðum 
að láta slag standa 
og flytja á Höfn 
enda fékk ég líka 
atvinnutilboð. 

Síðan hafa liðið tvö ár. Núna  er 
ég komin aftur í hýra Hafnarfjörðinn, 
með yngsta son okkar en eiginmað-
urinn og tvær dætur eru enn á Höfn 
við nám og störf.

Við hjónin megum ekki vera með 
lögheimili hvort í sínu sveitarfélaginu 
samkvæmt úreltum lögum sem eru í 
engum takti við nútímann. Sveitarfé-
lögin eru nútímalegri og sveigjanlegri 
en ríkisvaldið og þökk sé samningi 
þeirra á milli sveitarfélaga getur dóttir 
mín stundað grunnskólanám á Höfn.

Fjarbúð okkar hjóna er nýhafin 
og við erum bjartsýn. Sjálfsbjargar-
viðleitnin er auðvitað sterk hjá ungu 
fólki og það finnur leiðir til að sjá 
fyrir sér og sínum og bæta lífsgæði 
fjölskyldunnar. En það er sannarlega 
ekki í takti við kröfur nútímans að 
búa við löggjöf árið 2016 sem kveður 
á um að að hjón geti ekki verið með 
lögheimili á tveimur stöðum.

Margir kjósa að búa ekki undir 
sama þaki en þó vera hjón. Margir 
vilja geta verið með lögheimili sitt 
á þeim stað sem það starfar og það 
starfar fullt af fólki út um allt,  en býr 
á öðrum stað. Margir þurfa að taka 
upp tímabundna fjarbúð til að öðlast 
reynslu og þekkingu á vinnumarkaði 
og byggja upp ferilskrá.

p.s Dolly Parton hélt þeim hollráð-
um á lofti nýverið að ástæðan fyrir 
farsælu hjónabandi hennar og eigin-
mannsins hafi verið  fjarvera hennar í 
47 ár af þeim 50 sem höfðu verið gift 
– og ekki lýgur Dolly!

Baksíðan
Margrét gauja Magnúsdóttir, 
bæjarfulltrúi

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Verð áður: 199.900,- Verð nú: 169.900,-

Uppþvottavél í sérflokki
með Waterwall tækni

Framhlið úr burstuðu stáli / Stillingar ofan á hurð, blár litur / Tekur 14 manna stell / 5 þvottakerfi / Starttímaseinkun 
/ Orkunýtni A++ / Orkunotkun á ári (kWst) : 266 / Hljóðlát aðeins 41db / Stillanleg efrigrind / Grind efst fyrir hnífapör 

með sérstökum "FLEX" bakka / 2 þvottaarmar + "WATERWALL" / Stærð (h x b x d): 817 x 598 x 575 mm

ecobubble þvottavélar
Við seljum eingöngu 

með kolalausum mótor

með 10 ára ábyrgð

SAMSUNG WW70
7 KG. 1400 SN.

Verð áður: 94.900,-
Verð nú: 79.900,-

SAMSUNG WW80
8 KG. 1600 SN.

Verð áður: 119.900,-
Verð nú: 99.900,-

SAMSUNG DV80
8 kg Þurrkari

Verð áður: 159.900,-
Verð nú: 135.900,-

AddWash
TM TM

Gæðavörur frá 
traustum framleiðanda

55” KU6655/6505 Verð áður: 249.900.-
Verð nú: 209.900,-

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

55” KU6405/6475 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”

Tvöfaldur Kæliskápur
RS7567THCSR

Stál. Heildarrými: 532 lítrar. Kælirými: 361 lítrar. 
Frystirými: 171 lítrar. Twin Cooling, aðskilin kælikerfi. 

Klakavél. Mál B-H-D í mm: 912 x 1789 x 754.
Verð áður: 219.900,- Verð nú: 186.900,-

Kæliskápur 202cm
RB36J8035SR

Stál. Heildarrými: 357 lítrar. 
Kælirými: 247 lítrar. Frystirými: 110 lítrar. 

Mál B-H-D í mm: 595 x 2017 x 597
Verð áður: 169.900,- Verð nú: 144.900,-

Tvöfaldur Kæliskápur
RH56J6917SL

Stál. Heildarrými: 555 lítrar. Kælirými: 376 lítrar. 
Frystirými: 179 lítrar. Klakavél. Twin Cooling, aðskilin 

kælikerfi. Mál B-H-D í mm: 912 x 1794 x 732.
Verð áður: 349.900,- Verð nú: 297.900,-

fr
um

le
ik
i

fe
gu

rð

st
yr
ku

r

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160HilmisgöTu 4 · vEsTmannaEyjum · sími 481 3333


