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20. október 2016 
18. tölublað, 2. árgangur 

Hans sýnir í 
Kötlusetrinu

X-2016: Flokkanir 
sitja fyrir svörum  bls. 4.bls. 6-14.

Átta verðlaunahafar á Evrópumeist-
aramótinu í hópfimleikum koma 
úr Ungmennafélagi Selfoss og þar 

af tveir Evrópumeistarar. Mótið var haldið 
í Maribor í Slóveníu og náðu íslensku liðin 
sögulegum árangri. Stúlknalið Íslands 
vann Evrópumeistaratitilinn örugglega, 
en í liðinu voru þær Júlíana Hjaltadóttir 
og Aníta Sól Tyrfingsdóttir frá Selfossi. 

Blandað lið unglinga varð í 3. sæti eft-
ir harða keppni. Úrslitin réðust í síðustu 
greininni en Hekla Björt Birkisdóttir var 
einn liðsmanna blandaða unglingaliðsins.

Í blönduðu liði fullorðinna áttu Sel-
fyssingar fjóra fulltrúa; þau Margréti 
Lúðvígsdóttur, Eystein Mána Oddsson, 
Konráð Oddgeir Jóhannsson og Rikharð 
Atla Oddsson. Liðið stefndi á bronsið og 

náði því takmarki sínu með glæsilegri 
frammistöðu og góðri hækkun á heildar-
einkunn frá því í undankeppninni. Þetta 
eru fyrstu verðlaun sem blandað lið frá 
Íslandi hlýtur í fullorðinsflokki á EM. 
Þá vann lið Íslands til silfurverðlauna 
í kvennaflokki eftir harða keppni við 
Svía og var Eva Grímsdóttir, frá UMFS 
í kvennaliðinu.

Átta evrópumeistarar úr uMFs

evrópuMeistarar Fremri röð f.v. Eva, Hekla björt, Júlíana, 
aníta Sól og Margrét. aftari röð f.v. rikharð atli, Konráð og Eysteinn Máni. sunnlenska.is/Guðmundur Karl.

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur
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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

íshúsið
RAKI?
Grátandi gluggar?
Er rakastigið of hátt?

Þurrktæki

Tilboð44.990

viftur.is

lokadagar

Slípun – lögn – lökkun – olía
parket – lím – lökk – olíur

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048
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viðreisn opnaði kosninga-
skrifstofu flokksins á Sel-
fossi um síðustu helgi. Fjöldi 

fólks mætti á opnunina sem var hin 
myndarlegasta. Allar upplýsingar um 
opnun skrifstofunnar má finna á vef 
flokksins vidreisn.is.

Meðal þeirra sem mættu á opnun-
ina voru Þorsteinn Pálsson, fyrrverandi 
þingmaður Sunnlendinga, Ingunn Guð-

mundsdóttir, sem skipar 3 sæti á lista 
flokksins í kjördæminu, Jóna Sólveig 
Elínardóttir, oddviti listans og Benedikt 
Jóhannewwsson, formaður Viðreisnar.

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

Verslunin Belladonna

Flott föt 
fyrir flottar konur

Dagur sauðkindadarinnar 
í Rangárvallasýslu verður 
haldinn í Skeiðvangi laugar-

daginn 22. okt.
Kl 14 -17. Lýsing dóma á veturgöml-

um, lambhrútum og gimbrum og verð-
launaveitingar.

Ræktunarbú Rangárvallasýslu verð-
launað. Gestir kjósa litfegursta lambið. 
Happdrætti þar sem vinningar verða 

meðal annars 2 úrvalsgimbrar, hót-
elgisting, jólahlaðborð, kvöldverður. o.fl.

Miðaverð 1000 kr. Bókakaffi B.H. 
verður með sölubás. Sláturfélag Suður-
lands býður upp á kjötsúpu.

Kristbergur sýnir 
á Hótel Hlíð
Kristbergur Pétursson listmálari 

opnaði yfirlitssýningu á Hótel 
Hlíð í Ölfusi fyrr í sumar. Alls 

eru 26 verk á sýningunni; ellefu olíumál-
verk, átta vatnslitamyndir og sjö graf-
íkverk. Kristbergur hefur haldið á fjórða 
tug einkasýninga og einnig tekið þátt í 
fjölda samsýninga hérlendis sem erlend-
is. Kristbergur stundaði nám við MHÍ 
1979 til 1985 og síðan í Ríkisakademí-
unni í Amsterdam frá 1985-1988.

Hraun og mynd
„Fyrir Kristbergi eru lífsorka og áhrifa-
máttur hraunsins fólgin í því hvernig 
það bregst við birtunni, svolgrar hana í 
sig þar sem gjótur eru dýpstar, temprar 
hana og deyfir þar sem hún leikur á yfir-
borði þess, mýkir hana þar sem hún fell-
ur á mosa, brýtur hana upp þar sem er 
harðhjóskulegast. Sannfæring hans er sú 
að það sé ekki fyrir litrófið, heldur víxl-
verkan skugga og birtu sem við skynjum 
hið „sanna andlit“ hraunsins. Í strang-
asta skilningi eru myndir hans því ekki 
málaðar út frá grunneiningum krómat-
ísks litaskala, heldur byggðar upp með 
málningu, skref fyrir skref, í samræmi 
við ljós-og skuggamálverk (chiaroscuro) 
og aðferðafræði sígildra málara á borð 
við Leonardo, Velasquez og Rembrandt. 
Sér hver þessara mynda er þolinmæð-

isverk, þar sem málarinn leggur fram 
hvert gagnsætt eða hálfgagnsætt olíu-
lagið ofan á annað., misjafnlega þunn 
í samræmi við þá birtu sem hann vill 
hafa til staðar á fletinum eða rýmið sem 
hann vill skapa.. Þessi ög geta numið 
mörgum tugum. Áferð er sömuleið-
is hægt að stjórna með því að ýfa eða 
skrapa málaðan flötinn með ýmsum 
hætti, endurmála hann síðan eftir hent-
ugleikum. Í höndum Kristbergs verður 
dimmleitur og áferðarríkur flöturinn 
eins og ævagamall og hálfgagnsær ham-

ur eða hlífðarlag utan um lifandi innviði 
sem eiga sér enga hliðstæðu í anatómíu 
mannsins, öfugt við það sem gerist í áð-
urnefndum málverkum Kjarvals.. Þessir 
innviðir stjórnast af eigin lögmálum, eru 
síkvikir og taka sífelldum breytingum, 
tvístrast, rekast á, og leysast upp. Líta má 
á smáheim þessara verka sem eins konar 
endurspeglun alheims, makrókosmos, 
með óravíddum og ógnaröflum sínum.“

Aðalsteinn Ingólfsson (Sýning í 
Hafnarborg 2016. 

Úrdráttur úr sýningarskrá.

Samfylkingin opnar 
kosningaskrifstofu 
á Selfossi
samfylkingin opnaði kosn-

ingaskrifstofu í sal félagsins í 
Árborg á Eyraveginum á Sel-

fossi föstudaginn 14. október. Fjöl-
menni var við opnunina og verður 
skrifstofan opin alla virka daga frá 
kl. 17.00-20.00 og fyrir hádegi á 

laugardögum.
Meðal þeirra sem voru við-

stödd opnunina voru þau Oddný G. 
Harðardóttir, oddviti listans, Arna Ír 
Gunnarsdóttir, sem er í 3. sæti á lista 
flokksins og Guðmundur Oddgeirs-
son, sem skipar 4. sæti listans.

li ons k lú b bu r i n n 
Dynkur er einn 
yngsti klúbbur 

landsins en starfsemi hans 
hefur farið af stað af mikl-
um krafti. Laugardaginn 
15. október hélt Dynkur 
fjáröflunarkvöld í Árnesi 
þar sem í boði var Schnitsel 
frá Korngrís, Laxárdal, 
ásamt meðlæti frá býlum 
í sveitinni. Þannig  voru 
kartöflurnar frá Magnúsi í 
Birtingarholti og rabarbarasultan frá 
Kjartani á Löngumýri.

Bjargræðiskvartettinn skemmti 
gestum og þeir Jónas Yngvi, formað-

ur Dynks, og Sigurður Björgvinsson, 
formaður félags-og skemmtinefndar, 
dróu úr hattinum fjölda happdrættis-
vinninga. 

vel heppnað schnitsel-
kvöld hjá lkl. Dynk

viðreisn 
opnar á 
selfossi

Dagur 
sauðkindarinnar 
í rangárþingi

Menningar-
mánuðurinn 
október
laugardaginn 8. október fór 

annar viðburðurinn í menn-
ingarmánuðinum október 

fram en þá hélt Valgeir Guðjónsson 
tónleika í Saga Music Hall á Eyrar-
bakka. Tónleikarnir voru einstaklega 
vel heppnaðir en Valgeir spilaði og 
söng sín þekktustu lög í blandi við 
glænýtt efni ásamt því að segja sögur 

tengdar lögunum. Menningarmánuð-
urinn heldur svo áfram en næst á 
dagskrá er vígsla göngustígsins milli 
Eyrarbakka og Stokkseyrar en athöfn-
in fer fram fimmtudaginn 13.október 
kl. 10:30 á miðjum stígnum milli 
þorpanna en það er u.þ.b. 1 km vestan 
við Hraunsá.
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Myndlistarmaðurinn Hans 
Allan setti upp einkar 
áhugaverða myndlitarsýn-

ingu í Kötlusetri, Vík í Mýrdal. Þar eru 
13 landslagsmálverk sem gerðar voru 
á þessu og síðasta ári. „Myndirnar eru 
allar málaðar með svokallaðri Plein air 
aðferð sem felur í sér að mála mynd-
irnar utandyra á stað viðfangsefnis-
ins í einni lotu. Flest Mótífin eru frá 
Elborgarhrauni í Ölfusi ásamt einni 
Þingvallamynd. Sýningin var sett upp 
í tilefni Regnbogahátíðarinnar á Vík 
í Mýrdal sem hófst aðra helgi þessa 
mánaðar og stendur fram að komandi 
helgi,“ segir Hans Allan, sem býr á 
Eystri-Hellum í Flóahreppi og starfar 
þar sem myndlistarmaður í fullu starfi.

Með fylgja myndir af sýningunni, 
en ein þeirra er af endimörkum hins 
mikla Þjórsárhrauns í Flóanum.

Clinton og leiðin 
í Hvíta húsið
leið Hillary Rodham Clinton að kosningunum um næsta forseta 

Bandaríkjanna er stórbrotin og litrík. Allt frá fyrstu árum hennar 
og Bills í Little Rock í Arkansas til þess að hún er fáeina metra 

frá því að verða fyrsta konan í Hvíta húsinu og annar Demókratinn í 
röð hefur Hillary vakið verðskuldaða athygli og lengi verið orðuð við 
embættið.

Hörmuleg framganga Donalds Trump, fram-
bjóðanda Repúblíkana, á öllum huganlegum svið-
um undirstrikar rækilega mikilvægi þess að á for-
setastólinn vestan hafs veljist hófsöm og félagslega 
sinnuð manneskja sem fer vel með fjöregg heims-
byggðarinnar.

Val kjósenda stendur á milli þeirrar reynslu-
miklu og mikilhæfu stjórnmálakonu sem Clinton 
er og kynþáttahyggju og kvenhaturs Trump, sem 
gengur fram af flestum dag hvern með hatursá-
róðri sínum.

Hillary Clinton er vissulega umdeildur stjórnmálamaður, enda farið 
ótroðnar slóðir og ögrað viðteknum gildum í íhaldssömu amerísku sam-
félagi. Í gegnum Clinton-árin í Hvíta húsinu var lamið á henni fyrir vinstri 
róttækni og síðar fyrir að vera vilhöll Wall street og peningavaldinu. Þetta 
segir þá sögu eina að Hillary Clinton er hörku manneskja og fyrirtaks 
stjórnmálamaður, með öllum sínum kostum og göllum. 

Flest bendir til þess að Hillary muni reynast úrvals forseti sem heldur 
áfram merkum umbótum Baracks Obama, sem hefur fært samfélagið til 
betri vegar á fjölmörgum sviðum. Gnæfir þar upp úr löggjöfin um heil-
brigðistryggingarnar fyrir fátækt og efnalítið fólk.
Forsetatíð Obama verður án efa metin ein sú merkasta í sögu Bandaríkj-
anna. Hátindurinn er heilbrigðistryggingarnar sem stappa nærri pólitísku 
kraftaverki, og margt annað má nefna sem setja hann á stall með bestu 
stjórnamálamönnum sögunnar. Umbætur á öllum sviðum, milljón-
ir nýrra starfa, minna atvinnuleysi og stöðugur hlutabréfamakaður er á 
meðal þess sem Obama skilur eftir sig.
Að auki er hann einkar alþýðlegur og afslappaður stjórnmálamaður og 
líkast til besti ræðumaður sem kjörinn hefur verið í þetta mesta valda-
embætti heims. Eftirskrift hans er sú að hafa verið framúrskarandi forseti 
á róstursömum tímum.
Það varðar alla miklu hvort ber sigur úr bítum Hillary eða Donald. Aldrei 
hafa andstæðurnar verið meiri á milli frambjóðenda stóru flokkanna 
tveggja né meira í húfi. Þar er bæði hagkerfi og heimsfriður undir.
Vonandi lánast Hillary að ná góðum endaspretti og vinna afgerandi sigur 
þvert yfir heimsveldið mikla þannig að kjósendur heilt yfir hafni málflutn-
ingi og skætingi Donalds Trump en taki undir hófsemi og félagshyggju 
Hillary Clinton með atkvæði sínu.
 Björgvin G. Sigurðsson
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ljóðabókin smá eyríki
Bókaútgáfan Sæmundur hef-

ur gefið út ljóðabókina Smá 
eyríki eftir Henry Alexander 

Henrysson heimspeking. 
Smá eyríki inniheldur fjörtíu ljóð 

sem eru nokkurs konar tilraunir í 
verufræði. Verkið skiptist í fjóra hluta 
sem hver um sig tekst á við tiltekið 
frumspekilegt þema: orsakir, ástæður, 
nauðsyn og hið góða. Meginstef bók-
arinnar sem tengja saman þessa hluta 

eru takmörk, landamæri og persónuleg 
samsemd.

Henry Alexander Henrysson 
kennir heimspeki við Háskóla Íslands. 
Rannsóknir hans snúa einkum að hug-
myndasögu og sambandi siðfræði og 
frumspeki.

 Smá eyríki er fyrsta ljóðabók höf-
undar, en síðasta bók hans var Hug-
leiðingar um gagnrýna hugsun (2014) 
sem hann skrifaði ásamt Páli Skúlasyni.

 Smá eyríki er 
harðspjalda bók í 
litlu broti, 56 bls. 
ISBN 978-9935-
465-43-6.

Leiðbeinandi 
verð er 3990,-

kúbudagbók Óskars Árna 
á almennan markað
Bókaútgáfan Sæmundur hefur 

gefið út Kúbudagbókina eftir 
Óskar Árna Óskarsson ljóð-

skáld og bókavörð. Bókin hafði áður 
komið út hjá Tungl forlagi í 69 eintök-
um en kemur nú á almennan markað í 
glæsilegri 80 síðna harðspjalda bók.

Sumarið 1983 stakk Óskar Árni Ósk-
arsson fáeinum bókum og fataleppum 
niður í ferðatösku. Ferðinni var heitið 
til Kúbu þar sem hann ætlaði að starfa í 
mánaðartíma ásamt nokkrum hópi Ís-
lendinga og annarra norðurlandaþjóða. 

Á þessum tíma var landið að mestu lokað 
útlendingum og því var hér um einstakt 
tækifæri til að kynnast landi og þjóð. Á 
meðan á dvölinni stóð hélt hann dagbók 
sem hér birtist góðfúsum lesendum nán-
ast óbreytt.

Óskar Árni Óskarsson hefur sent 
frá sér ellefu ljóðabækur auk bóka með 
smáprósum sem hafa vakið verðskuld-
aða athygli og lof. Hann hefur einnig lagt 
stund á þýðingar, og má þar nefna ljóða-
þýðingar á japönskum hækum og smá-
sögum hins ameríska Raymonds Carver.

leiðari

um helgina var vígð upp-
sjávarvinnsla Vinnslu-
stöðvarinnar. Guðmundur 

Örn Gunnarsson stjórnarformaður 
VSV bauð fólk velkomið og fór yfir 
uppbyggingu Vinnslustöðvarinnar. 
Uppsjávarvinnsla VSV er sú fyrsta 
á Íslandi þar sem notuð er blásturs-
frysting en ekki plötufrysting.

Upphaflega ætlaði VSV að fara 
þessa hefðbundnu leið en fóru þá 
annars vegar að líta til Noregs, þar 
sem flestar uppsjávarvinnslur nota 

blástursfrystingu og hins vegar að 
líta til markaða í Asíu sem vilja frekar 
heilfrystan fisk úr blástursfrystingu 
og borga þá líka hærra verð fyrir 
vöruna.

Afkastageta nýju vinnslunnar um 
420 tonn á sólarhring en áður var 
hún um 250 tonn. Um 15 starfsmenn 
verða að jafnaði á vakt og fjárfestingin 
er upp á um 1,3 milljarð króna, sem 
er auðvitað mikið fjármagn en mun 
ódýrari lausn en ef byggt hefði verið 
hús með plötufrystingu.

ný uppsjávarvinnsla vígð

Hópur áhugafólks um geð-
heilbrigði í Hveragerði hef-
ur stofnað félag sem heitir 

Leiðin út á þjóðveg. Tilgangur þess 
er m.a. að fræða almenning um geð-
heilbrigði og opna umræðu um kvíða 
og þunglyndi. Fundir félagsins verða 
haldnir öll fimmtudagskvöld kl. 20.30, 
í Rauðakross húsinu við Austurmörk 
7, Hveragerði.

Nánari upplýsingar um félagið er 
að finna á facebook síðu með nafni 
félagsins.

leiðin út á þjóðveginn

Hans allan sýnir 
í Kötlusetri
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Hver eru helstu málefnin sem 
snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Uppbygging innviða sem tengjast 
ferðaþjónustunni ásamt því að styrkja 
byggðirnar eru tvímælalaust mikil-
væg fyrir íbúa Suðurlands. Það á við 
um viðhald vega, salernisaðstöðu víða 

í landshlutanum  og lagfæringar á vin-
sælum ferðamannastöðum ásamt því 
að tryggja öryggi ferðamanna. Tryggja 
verður afhendingaröryggi rafmagns 
á Suðurlandi og vinna að því að allir 
hafi aðgang að þriggja fasa rafmagni 
á öllu svæðinu hið fyrsta ásamt há-
hraðanettengingum en þetta er forsenda 

byggðar og atvinnu í dreifðari byggðum.
 Heilbrigðisstofnun Suðurlands og 

rekstrarstaða þeirrar mikilvægu stofn-
unar er afar mikilvæg ásamt framhalds-
skólunum og símenntunartækifærum. 
Síðan þarf að setja meiri fjármuni í 
sóknaráætlanir landshluta þannig að 
sveitarfélögin geti sjálf ákveðið áhersl-

ur og forgangsröð-
un uppbyggingar í 
landshlutanum.

Helstu atvinnu-
málin?

Ferðaþjónustunni 
og landbúnaði þarf að 
gefa sérstakan gaum. Okkur í Sam-

fylkingunni finnst líka mikilvægt 
að gera garðyrkjubændum kleift að 
sækja fram með sína framleiðslu. 
Mikilvægt er að einblína á nýsköpun 
í matvælaframleiðslu og sölu á hrein-
um landbúnaðarafurðum af Suður-
landinu.

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Alger nauðsyn er að tryggja fjár-
muni til reksturs sjúkraflutninga á 
svæðinu. Með stórauknum ferða-
mannafjölda hefur aukning á sjúkra-
flutningum orðið gríðarleg. Einnig 
er brýnt að styrkja sjúkraflug þannig 
að viðbragðstími sé innan ásættan-
legra viðmiðunarmarka. Standa þarf 
vörð um rekstur Heilbrigðisstofn-
unar Suðurlands sem hefur þurft að 
skera niður trekk í trekk. Það þarf að 
styrkja heilsugæsluna þannig að fólk 
þurfi ekki að bíða svo vikum skipti 
eftir tíma hjá heimilislækni. Setja þarf 
aukna fjármuni í heimahjúkrun m.a. 
til þess að veikir og aldraðir einstak-
lingar geti búið lengur á eigin heim-
ilum ásamt því að halda áfram með 
uppbyggingu á hjúkrunarheimilum.

Stærstu samgönguframkvæmdirn-
ar sem þarf að ráðast í á næstu miss-
erum?

Það verður að tvöfalda leiðina á 
milli Hveragerðis og Selfoss, fækka 
einbreiðum brúm og halda vegum 
við bæði þjóðvegi eitt og fjölförnum 
tengivegum. 

Þarf að gera meira fyrir samgöngur 
á milli lands og Eyja en fá nýjan Herj-
ólf?

Það er afar mikilvægt að fá nýj-
an Herjólf en einnig verður að halda 

uppi góðum flugsam-
göngum á milli lands 
og Eyja. Rannsókn-
um um hvernig bæta 

megi Landeyjarhöfn 
verður að halda áfram 

og leita lausna á þeim 
vandamálum sem þar er við að glíma.

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Garðyrkjubændur fá nú 95% niður-
greiðslu á raforkuflutningum. Okkur í 
Samfylkingunni finnst réttlátt að stórn-
otendur eins og garðyrkjubændur fái 
raforkuna á sanngjörnu verði, enda er 
afurðin sem framleidd er holl og góð.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu 
og hvernig?

Við teljum að efla eigi rannsóknar-
starf og skólastarf á Laugarvatni og að 
Háskólafélag Suðurlands eigi að leika 
lykilhlutverk í því uppbyggingarstarfi.  

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Okkur í Samfylkingunni finnst mjög 
mikilvægt að ljúka viðræðunum og ná 
samningi sem verður borinn undir 
þjóðina. Ef við náum góðum samningi 
sem þjóðin samþykkir þá göngum við í 
myntbandalagið og skiptum krónunni 
út fyrir evru. Það er stærsta kjaramál 
heimila og fyrirtækja á Íslandi. Vextir 
myndu lækka og verðtryggingin væri á 
bak og burt.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Það hefur verið stefna Samfylkingar-
innar frá upphafi að bjóða út aflaheim-
ildirnar og fá fullt verð fyrir auðlindina.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr. sölu þeirra frá Þorlák-
söfn?

Með útboði á aflaheimildum getum 
við sett reglur sem bindur kvóta við 
ákveðin landsvæði.

 Oddný G. Harðardóttir, 
oddviti Samfylkingarinnar og 

Arna Ír Gunnarsdóttir, 3. sæti á lista 
flokksins í Suðurkjördæmi.

Hvernig er hægt að selja það sem maður á ekki?
Hver eru helstu málefnin sem 

snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Heilbrigðismál, samgöngumál, ferða-
þjónusta,húsnæðismál, lánamál heim-
ilanna,löggæsla og sjávarútvegsmál

Helstu atvinnumálin?
Ferðaþjónustan, Jarðefnaiðnaður, 

Sjávarútvegur, Orkuvinsla, Smáiðnað-
ur, landbúnaðarframleiðsla, Ylrækt, 

Hvað með velferðina, heilbrigðismál-
in?

Stefna Dögunar er gjaldfrítt heil-
brigðiskerfi. Það þarf að stórbæta 
heilsugæsluna og aðgangur að sér-
fræðingum þarf að vera tryggur utan 
höfuðborgarsvæðisiins. Sálfræði- og 
tannlæknaþjónusta á að vera hluti af 
sjúkratryggingum. Það þarf að bæta 
kjör og starfsaðstöðu heilbrigðisstétta 
svo að mannekla sé ekki að að standa 
starfseminni fyrir þrifum. Sú niður-
skurðarstefna sem stunduð hefur verið 
árum saman verður að hætta.

Stærstu samgönguframkvæmdirnar 
sem þarf að ráðast í á næstu misserum?

Útrýma einbreiðum brúm með 
tvöldun. Þarf að byggja um þjóðveg 1 
meira og minna frá Seljalandsfoss og 
austur fyrir Höfn. Þar sem flutningar 
á ferðamönnum með stórum rútum 

hefur margfaldast á þjóðvegi 1 á þessu 
svæði þá er það ekki boðlegt þar sem 
þessar rútur eru 2,55 m á breidd en 
vegurinn er ekki nema að jafn-
aði u.þ.b. 6 m á milli vegaxla.

Þarf að gera meira fyrir 
samgöngur á milli lands og 
Eyja en fá nýjan Herjólf?

Það verður að taka 
ákvörðun hvort Landeyj-
arhöfn á að vera eða hægt sé 
að betrumbæta hana. 

Á  að lækka eða afnema fargjöld í 
Herjólf?

Til þess að gæta jafnræðis á við aðr-
ar samgöngur í landinu þar sem ekki 
annar kostur er til staðar til að fara til 
eða frá Vestmannaeyjum með bílam-
ferð þá hugnast okkur í Dögun að hafa 
það frítt. 

Viltu lækka frekar verð á raorku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Við viljum að garðyrkjubændur fá 
raforkuna á sama verði og stóriðjan á 
Íslandi.

(einnig höfum við verið að hugsa 
að það sem ilræktin er að framleiða í 
landinu sé í raun geiðsla fyrir rafmagn-
ið þar sem gjaldeyrir sparast sem eru 
notaður til að flytja inn grænmeti og 
ávexti sem eru framleiddir með gasi, 

olíu og kjarnorku. Á Íslandi notum 
við enga innflutta orkugjafa og heldur 
ekki kjarnorku sem er nú þegar rukkað 

fyrir í okkar orkureikningum. Á 
þessum forsendum teljum við 

að þessi matvælaframleiðsla 
ætti ekki að þurfa að borga 
fyrir rafmagn). 

Þarf að efla háskólanám 
í héraðinu og hvernig?

Við í Dögun viljum auka 
fjármagn til menntamála og bæta 

stöðu kennara. Það er grunnforsenda 
fyrir háskólanámi að nemar haldist í 
skólakerfinu og komi vel menntaðir 
ínn í háskólana. Í héraði þarf að auka 
möguleika á fjarnámi og stuðning við 
þá sem kjósa að fara þá leið. Ekki má 
gleyma verkmenntun. Það verður að 
hefja hana til aukinnar virðingar, gera 
hana eftisóknarverða til að stuðla að 
fjölgun á þeim brautum skólakerfis-
isns.

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Dögun tekur ekki afstöðu til ESB. 
Dögun telur að best sé að fara eftir 
þjóðarvilja. Þess vegna mun Dögun 
styðja þjóðaratkvæðagreiðslu og telur 
það vera hina réttu aðferð við að skera 
úr um þetta mál. Ef þjóðin vill tvöfalda 

atkvæðagreiðslu þá mun Dögun styðja 
það.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Það er varasamt að bjóða upp 
aflaheimildir í óbreyttu kerfi. Aðgerð-
irnar sem eru taldar hér fyrir neðan 
teljum við forsendu jafnræðis við upp-
boð. Í óbreyttu ástandi er hætta á að 
aflaheimildir safnist á fáar hendur.

Hér eru tillögur Dögunar:
n Fiskur verði verðlagður á fiskmark-
aði- Það eitt myndi auka öryggi byggð-
anna og hækka laun sjómanna. Stöðugt 
aðgengi að hráefni á fiskmarkað mun 
tryggja fiskvinnslum aðgang að hráefni 
á jafnræðisgrunni.
n Gera krókaveiðar frjálsar á land-
róðrabátum á grunnslóð – Ekki nokk-
ur lifandi leið að ofnytja fiskistofna á 
trillum.
n Leyfa grálsleppuveiðimönnum að 
fénýta þorsk og aðrar tegundir sem 
veiðast í grásleppunetin.
n Leyfa frjálsar veiðar á tegundum sem 
ekki eru fullnýttar samkvæmt núver-
andi úthlutun sbr. að kvóti á löngu og 
blálöngu er ekki fullnýttur.
 n  Leyfa sjómönnum að fénýta lúðuna.
Ofangreindar breytingar eru einföld og 

sanngjörn fyrstu skref, sem kæmu at-
vinnulífinu strax til góða. Tillögurnar 
leiddu strax af sér meiri sátt og verð-
mætaaukningu í greininni og skiluðu 
því ríkissjóði milljarða króna tekju-
aukningu. 

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þorlák-
söfn?

Hvernig er hægt að selja það sem 
maður á ekki sbr fyrstu grrein laga um 
stjórn fiskveiða en þar segir

 I. kafli. Almenn ákvæði.
1. gr. Nytjastofnar á Íslandsmið-

um eru sameign íslensku þjóðarinnar. 
Markmið laga þessara er að stuðla að 
verndun og hagkvæmri nýtingu þeirra 
og tryggja með því trausta atvinnu og 
byggð í landinu. Úthlutun veiðiheimilda 
samkvæmt lögum þessum myndar ekki 
eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði 
einstakra aðila yfir veiðiheimildum.”

Okkur í Dögun finnst það forkast-
anlegt að sveitastjórnin í Þorlákshöfn 
skuli ekki hafa varið sveitafélag sitt á 
þessum forsendum og þannig gert 
allt sem í þeirra valdi stóð til að efla 
byggðina í sveitafélaginu sínu sbr 
þessa fyrstu grein sem vitnað er til.

Fh Dögunar,
Sturla Jónsson.

Uppbygging innviða á Suðurlandi mikilvægust

X-2016 suðri sendi öllum framboðum til Alþingis i Suður-
kjördæmi spurningar um nokkur af helstu mál-
efnum komandi kosninga í kjördæminu. Mikil-

vægt er að kjósendur geti borið saman og séð á einum 
stað afstöðu flokkanna til hinna ýmsu mála þar sem þau 
birtast öll á jafnræðisgrunni. Framboðin og flokkarnir 
tóku þessu vel og fara svör frambjóðenda hér á eftir.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.com

VÖNDUÐ JEPPADEKK
FYRIR ÍSLENSKAR AÐSTÆÐUR

VÖNDUÐ OG HLJÓÐLÁT 
DEKK UNDIR FLESTAR 
GERÐIR JEPPA OG 
JEPPLINGA. 
STÆRÐIR FRÁ 29-44 TOMMU.

ÖLL ALMENN
DEKKJAÞJÓNUSTA
TÍMABÓKANIR 
Í SÍMA 540 4900
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Þýsk gæði!
Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is
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innviðauppbygging ferðamannastaða áríðandi
Hver eru helstu málefnin sem 

snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Þau munu verða þau sömu og 
brenna á allri þjóðinni þ.e. heilbrigð-
ismálin, samgöngur og öryggismál í 
víðustu merkingu þess orðs  málefni 
öryrkja og eldri borgara. Efla þarf alla 
grunnþjónustu með höfuðáherslu á 
málefni barna og þeirra sem höllust-
um fæti standa,  hlúa að menntun og 
svo verðum við að koma húsnæðis-
málum ungs fólka í viðunandi horf 
svo þau sjái fram á bjarta framtíð 
hér landi. Innviðauppbygging ferða-
mannastaða er mál sem brennur mjög 
á íbúum svæðisins ekki síst í ljósi 
þeirrar gífurlegu aukningar ferða-
manna sem til landsins koma. Í Suður-
kjördæmi eru 8 af 10 vinsælustu ferða-
mannastöðum landsins og innviðir 
eru að drabbast niður og mikið álag er 
á þeim sem sinna allri grunnþjónustu 
í samfélaginu. 

Helstu atvinnumálin? 
Sem betur fer er atvinnuástand á 

Suðurlandi mjög gott sem og annars 
staðar á landinu. Íbúar Suðurlands 
vinna að stórum hluta við þjónustu, 
stjórnsýslu, kennslu og verslun og svo 
eru hér gríðarlega öflugur landbún-
aður  og sjávarútvegur  og störf  þeim 
tengd. Síðan hafa störf í  ferðaþjónust-
unni aukist gríðarlega á undanförn-
um árum. Að sjálfsögðu á að vinna að 
því öllum árum að auka fjölbreytni í 
atvinnulífinu með fleiri opinberum 
störfum og meiri nýsköpun, tækifærin 
liggja víða. 

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Eins og fram hefur komið í 
könnunum þá brenna heilbrigðismál-
in mest á landsmönnum. Heilbrigðis-
stofnun Suðurlands er lykilstofnun í 
málaflokki á Suðurlandi. Stofnunin er 
mönnuð afar hæfu starfsfólki sem tek-
ið hefur við vaxandi fjölda sjúklinga, 
m.a. á bráðamóttöku, til sjúkrahús-
dvalar eftir aðgerðir og meðferð á LSH 
og til göngudeildarmeðferðar í heima-
byggð. Gífurlegur vöxtur hefur orðið 
í klínískri bráða- og utanspítalaþjón-
ustu hjá stofnuninni á þessu ári sem 
kallar á aukin útgjöld og þar vegur 
launaliður langmest. Samkvæmt for-
stjóra HSu þá vantar vel á annað hund-

rað milljónir til að rekstraráætlun 
HSU haldist í jafnvægi. Þar fyrir utan 
axlar HSU skuldavanda fyrri heil-
brigðisstofnana á Suðurlandi með yf-
irdráttarláni í banka upp á 90 millj. kr. 
og skuldir upp á 100 millj. kr. sem hef-
ur verið velt áfram 2-3 mánuði fram 
úr gjalddaga. Heildarrekstrarfé sem 
HSU vantar nemur því að þessu sam-
anlögðu ríflega 340 milljónum króna. 
Þða er ljóst að ef ekki verður brugðist 
við þessu kemur til niðurskurðar hjá 
stofnuninni og það er algerlega óá-
sættanlegt að mínum dómi þar sem 
að nú er nóg komið af slíku. Það ætti 
síðan að vera eitt af forgangsmálum 
að koma fæðingarþjónustu í 
Vestmannaeyjum í viðun-
andi horf, það er með öllu 
ólíðandi að barnshafandi 
konur í Eyjum skuli ekki 
geta fætt börn sín í sinni 
heimabyggð.  

Stærstu samgöngufram-
kvæmdirnar sem þarf að ráðast í á 
næstu misserum?

Í nýframlagðri samgönguáætl-
un liggur fyrir að ráðist verður í að 
breikka Suðurlandsveg á milli Hvera-
gerðis og Selfoss og eins á seinni stig-
um að byggja nýja brú yfir Ölfusá 
austan Selfoss. Þetta eru löngutíma-
bærar framkvæmdir. Það þarf að gera 
markvissa áætlun um að útrýma ein-
breiðum brúm á þjóðvegi 1 austur að 
Höfn. Nú er á áætlun að breikka brúna 
yfir Hornafjarðarfljót sem og brúna á 
Sólheimasandi en annað liggur ekki 
fyrir. Það er reiknað með fé í styrk-
ingu vega í uppsveitum Árnessýslu og 
er ekki vanþörf á en betur má ef duga 
skal og það er ljóst að það verður að 
leggja miklu meira fé til samgöngu-
mála á Suðurlandi.  Það er óvíða 
meira álag á vegakerfinu í landinu en 
á leiðinni austur að Hornafirði. 

Á að lækka eða afnema fargjöld í 
Herjólf?

Þetta er annað mál sem skoða þarf 
vel og ef við skoðum  upplýsingar  frá 
Vegagerðinni þá var  heildarkostnað-
ur við Héðinsfjarðargöng 14,2 millj-
arðar. Það kostar hins vegar notendur 
ekkert að fara þar um. Heildarkostn-
aður við Bolungarvíkurgöng voru 
um 6,5 milljarðar. Það kostar heldur 
ekkert að fara þar um. Kostnaðurinn 

við Hvalfjarðargöng var 4,6 milljarð-
ar árið 1996 (uppreiknaður kostn-
aður eru tugir milljarða). Það kostar 
fjögurra manna fjölskyldu 1000 kr. að 
fara þar um. Sá Herjólfur sem nú sigl-
ir er að fullu afskrifaður og kostnaður 
við Landeyjahöfn er innan við 4 millj-
arðar. Kostnaður fjögurra manna fjöl-
skyldu (tveir fullorðnir, einn ungling-
ur og eitt barn) við að fara með sinn 
einkabíl fram og til baka milli lands 
(Þorlákshafnar) og Eyja er hins vegar 
35.880 kr. þegar fullt gjald er greitt og 
farið er í koju. Ekki þarf að minna á 
að engin önnur leið er fyrir bíla milli 
lands og Eyja. Fjölskylda sem fer einu 

sinni í mánuði þessa leið greið-
ir á ári 430.560 kr. fyrir það 

að fara eftir þjóðveginum 
að heiman og heim.“ Það 
segir sig sjálft að það er 
verið að mismuna íbúum 

Vestmannaeyja eftir búsetu 
og það er skýrt stjórnarskrár-

brot og við þessi verður að bregð-
ast og laga. 

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Já það vil ég gjarnan en hversu 
mikið er ekki gott að segja en garð-
yrkjubændur hafa um langt skeið 
barist fyrir lækkun raforkuverðs. Þeir 
hafa m.a.farið fram að  allar garð-
yrkjustöðvar verði skilgreindar sem 
þéttbýlisstaðir en ekki dreyfbýlis-
staðir og að þeir borgi raforku sem 
slíkir. Ef við skoðum raforkuverð og 
samsetningu þess til garðyrkjubænda 
samanstendur það af þremur þátt-
um, þ.e. flutningi, dreifingu og svo 
sjálfri orkunni. Flutningskostnaður 
er sá sami fyrir alla og ekki hafa verið 
gerðar athugasemdir við verðlagningu 
orkunnar. Óskir garðyrkjubænda hafa 
í raun verið í þá veru að taxtinn vegna 
dreifingu raforku til þeirra verði sam-
bærilegur og þegar niðurgreiðslurnar 
voru 95% árið 2005. Frá árinu 2005 
hefur þetta hlutfall farið lækkandi. 
Árið 2013 var það komið niður í 
76,4% í þéttbýli, 84% í dreifbýli.  Í dag 
ar niðurgreiðsluhlutfallið 87% í þétt-
býli og 92% í dreifbýli.  En þetta er eitt 
af þeim málum sem ég hef ekki náð að 
skilja til fulls á þessu kjörtímabili sem 
er að ljúka og þá helst hversvegna ekki 
er hægt að koma til móts við óskir 

garðyrkjubænda um lækkað raforku-
verð en raforkukostnaður þeirra eru 
um 25% af framleiðslukostnaði.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu 
og hvernig?

Já, það þarf að gera það og það 
var mikið áfall þegar að tekin var 
ákvörðun um að færa íþróttakennara-
námið frá Laugarvatni til höfuð-
borgarinnar. Ég tel að stærstu sóknar-
færin í háskólanámi á landsbyggðinni 
felist í stórelfdu og markvissu fjarnámi. 
Að komið verði upp afstöðu fyrir fólk 
í hinum dreyfðu byggðum landsins til 
þess að stunda nám í gegnum netið. 
Þróunin hefur verið hröð hvað þetta 
varðar á síðustu árum og mun bara 
halda áfram. Að byggja upp háskóla á 
Suðurlandi á síðan að vera langtíma-
markmið sem haldast á í hendur við 
fjölgun íbúa. 

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Að sjálfsögðu á að ljúka aðildar-
viðræðum við ESB og leggja fullbúinn 
samning fyrir þjóðina til samþykkt-
ar eða synjunar. Þessu áratuga langa 
deilumáli þjóðarinnar verður að ljúka 
með niðurstöðu  já eða nei það er ekki 
endalaust hægt að bjóða fólki upp á 
þessa óvissu í þessu gríðarlega stóra 
hagsmunamáli. Almenningur verður 
að fá að sjá hvað samningur felur í 
sér fyror þjóðina og ég vitna gjarnan í 
Herbert Spencer, enskun heimspeking 
og fræðimann í umræðum um þetta 
mál en hann sagði eitt sinn:

„Til er sú afstaða sem virðir allan 
fróðleik að vettugi, hunsar öll rök og 
festir manninn ætíð í kviksyndi fá-
viskunnar ævina á enda. Þetta er sú af-
staða að vera á móti einhverju án þess 
að hafa kynnt sér það.“

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Mín afstaða og okkar í Bjartri 
framtíð er sú að við teljum að það 
eigi áfram að nota kvótakerfi við að 
stjórna fiskveiðum því trúum að það 
sé hagkvæmasta aðferðin til að halda 
heildarafla innan skynsamlegra marka 
sem og kostnaði við að sækja aflann 
niðri.  Eins teljum við það stuðla að 
bestri aflameðferð og gæðum og þar 
með verðmætasköpun og arði af fisk-
veiðum og fiskvinnslu.

Hins vegar þarf að tryggja öruggari 

og meiri hlutdeild fólksins í landinu í 
arðinum en nú er og alveg sérstaklega 
fólks sem starfar í sjávarútvegi, s.s. við 
veiðar og vinnslu. Hið sama gildir um 
samfélög sem hafa verið og eru mjög 
háð sjávarútvegi um afkomu sína. Það 
þarf að gera með gagngerri endur-
skoðun núverandi veiðigjaldakerfis 
eða uppboði á aflaheimildum með 
skilyrðum sem tryggja m.a. nægilegan 
varanleika og rekstraröryggi hjá þeim 
sem gera út og stunda fiskvinnslu og 
koma í veg fyrir of mikla samþjöpp-
un og tryggja raunverulega og virka 
samkeppni um aflaheimildir.

Við teljum að rétt sé til að byrja 
með að nota báðar aðferðir, þ.e. veiði-
gjöld og uppboð, þ.e. úthluta hluta 
fiskveiðikvóta með þeim aðferðum 
sem nú er gert en með endurskoðuð-
um veiðigjöldum og úthluta hluta 
kvótans á grundvelli uppboða. Eins 
og t.d. þegar aflamark er aukið veru-
lega frá fyrri fiskveiðiárum og í nýjum 
tegundum. Þannig megi líka meta 
kosti og galla þessara aðferða og sníða 
af þeim annmarka áður en varanlegu 
kerfi verður komið á.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þor-
láksöfn?

Framsal aflaheimilda er mikilvæg-
ur liður í því að tryggja hagkvæmni 
í fiskveiðum og þar með til að há-
marka arðinn af þeim. Til að stuðla 
að hagkvæmri nýtingu aflaheimilda 
er mikilvægt að útgerðir geti skipst 
á aflaheimildum og jafnvel selt þær 
hver annarri því að þannig eru meiri 
líkur á að útgerðir sem eru i aðstöðu 
til að nýta aflaheimildirnar með sem 
hagkvæmustum hætti á hverjum tíma 
geti fengið þær. Allar takmarmkanir 
á því geta því dregið úr hagkvæmni 
við fiskveiðar og þar með möguleg-
um arði af fiskveiðunum. Þó getur að 
sjálfsögðu verið eðlilegt og sanngjarnt 
og jafnvel nauðsynlegt að setja tak-
mörk við því til að tryggja hagsmuni 
almennings og/eða hagsmuni þeirra 
sem hafa atvinnu og framfærslu sína 
af störfum í sjávarútvegi og fólks sem 
býr í byggðarlögum sem eru mjög háð 
sjávarútvegi. 

Páll Valur Björnsson, oddviti 
Bjartrar framtíðar í Suðurkjördæmi.

Barátta fyrir réttindum eldri borgara og öryrkja
Hver eru helstu málefnin sem 

snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Þau sömu og koma fram á vef flokks-
ins: flokkurfolksins.is. Barátta fyrir 
réttindum eldri borgara, öryrkja og 
þeirra sem lægstu verkamannalaun 
fá. Barátta fyrir unga fólkið okkar 
sem í dag er gert nánast ókleift að 
eignast þak yfir höfuðið sökum verð-
tgryggingar og okurvaxta.

Það gerum við með því að tryggja 
óskertar greiðslur frá lífeyrissjóðum 
til einstaklinga og afnema skerðingar 
á vinnu. Það gerum við með að hækka 
skattleysismörk allra í 300.000.-

kr á mánuði, það gerum við með því 
að afnema verðtryggingu og þá okur-
vaxtastefnu sem nú er við líði, við mun-
um fella út lægsta skattþrepið og hækka 
skatt á næstu tvö þrep til samræmis.

Helstu atvinnumálin?
Þau sem stunduð eru í dag. Hvetja 

til framleiðni með að draga úr hindr-
unum kerfisins, auka frelsi til athafna 
og lækka tryggingargjaldið. Styrkja 
við ferðamannaiðnaðinn og hvetja til 
nýliðunar í greininni, sem í dag er sú 
grein sem skiptir okkur hvað mestu 
máli að vernda og efla eins og kostur 
er.

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Höfðað til svars við fyrstu spurn-
ingu. Auka verulega fjárframlög til

heilbrigðismála.  Allir landsmenn 
hvar sem þeir búa eiga að hafa jafnan 
aðgang að heilbrigiðsþjónustu, hvort 
heldur um andlega eða líkamlega þjón-
ustu er að ræða. Það á aldrei að flokkast 
sem forréttindi að geta leitað sér læknis.

Viðbótarframlag fæst í inneign rík-
isjóðs hjá lífeyrissjóðunum, sem auð-
veldlega er hægt að sækja, 900 milljarða 
kr. , sjá vef flokksins.

Stærstu samgönguframkvæmdirn-
ar sem þarf að ráðast í á næstu miss-
erum?

Ráðast í framkvæmdir sem fyrst, 
tvöföldun akreina, þar sem það þarf, 
taka af einbreiðar brýr, bæta vegina 
og það sem verður að gerða: Ráðast í 
jarðgöng til Vestmannaeyja sem fyrst 
og hætta því við skipakaup og kostn-
að við lagfæringar á

Landeyjahöfn. Fjármunir til, sb. svar 
við síðustu spurningu

Á  að lækka eða afnema fargjöld 
í Herjólf?

Ekki tekin afstaða til þessa því 
svarið liggur fyrir um ný göng.  

 Viltu lækka frekar verð á raorku 
til garðyrkjubænda og hve mikið?

Já svo sannarlega – Flokkur fólks-
ins vill koma á fullu verði fyrir raf-
orkuna okkar til stóriðjunnar á sama 

tíma sem við viljum niðurgreiða 
raforkuna það ríflega til garðyrkju-
bænda að þeim verði gert mögulegt 
að stækka það mikið við framleiðslu 
sína að við Íslendingar verðum al-
gjörlega sjálfbær með ávexcta 
og grænmetis þörf okkar 
og þurfum um leið ekki 
að flytja hér inn eitraðar 
og mengarað afurðir frá 
öðrum löndum sbr. að 
það kom í ljós í Danmörku 
nú nýverið mikið magn 
skordýraeiturs mældist í þvagi 
danskra leikskólabarna og var um að 
ræða eitur sem hafði verið bannað 
að nota í Evrópu um langt skeið.  Í 
kjölfarið fór fram nánari rannsókn 
m.a á þingmönnum danska þings-
ins sem einnig innihéldu þetta eit-
ur, ekki undarlegt þar sem við vilj-
um jú öll vera holl og borða mikið 
af ávöxtum og grænmeti. Þetta var 
og rætt í Þýskalandi þar sem talið 
var að uppsprettuna mætti rekja til 
innfluttra afurða frá Spáni. Við flytj-
um inn mikið magn af ávöxtum og 
grænmeti akkúrat frá Spáni og því 
viljum við vera algjörlega sjálfbær 
með þessa framleiðslu hér heima og 
erum tilbúin að ganga langt í því að 
hjálpa garðyrkjubændum í að efla 
fremleiðslu þeirra.

Þarf að efla háskólanám í hér-
aðinu og hvernig?

Allt nám í kjördæminu þarf að 
efla, með hvetjandi aðgerðum til 
nemenda, kennara og stjórnenda. 

Nýjar námsleiðir með hjálp 
nýrrar tækni svo sem, að-

gangur að bókum með 
þeirri tækni, aflétta sem 
mest kostnaðarþátt-
töku og byggja upp nýtt 
námslána fyrirkomulag,

Þar sem námslánin séu 
greidd jafnóðum en ekki í gegn-

um banka með okur yfirdráttarxöxtum 
í formu svo nefndrar liðveislu.

Við eigum fyrirmyndar háskóla í 
kjördæminu okkar sem við erum afar 
stolt af, en það sem nauðsynlegt er 
að gera er að gera öllum kleift hvar í 
kjördæminu sem þeir búa að nýta sér 
menntunarmöguleikana þar.  Við hjá 
Flokki fólksins teljum netið geti ver-
ið lykilatriði hvað það varðar. Taka 
má upp alla fyrirlestra og gefa þannig 
nemendum hvar sem þeir búa í kjör-
dæminu kost á að sitja í kennslustund-
inni við skrifborðið heima. Eðli máls-
ins samkvæmt verða þeir svo að mæta í 
skólana til að þreyta próf í þeim áföng-
um sem þau hafa valið að taka.

Við hjá Flokki Fólksins berjumst 
gegn hverskonar mismunun og því 

eiga allir jafnan rétt til náms hvar á 
landinu sem þeir búa.

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Nei.  Það er ekkert sem heitir að 
ljúka þeim viðræðum lengur, við 
höfum sagt okkur frá því ferli sem 
áður var komið af stað þannig að við 
verðum því að óska eftir nýjum við-
ræðum frá grunni. Flokkur fólksins 
hafnar aðild að ESB og mun því ekki 
óska eftir slíkum viðræðum á þessu 
stigi málsins. Þjóðin mun þó ávalt 
eiga síðasta orðið um öll veigamikil 
mál sem varða hana til framtíðar.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Já, 5% á ári, sem síðan verði boðin 
upp árlega með ákveðinni skiptingu 
milli

úthafsveiða og strandveiða, með til 
viðbótar frjálsum strandveiðum smá-
báta að 5 tonnum.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þor-
láksöfn?

Já, það á að koma algjörlega í veg 
fyrir framsal kvótans, þetta fram-
sal er hvorki meira né minna en að 
leggja af byggðirnar í litlum sjávar-
plássum landsins.

 Halldór Gunnarsson, oddviti Flokks 
fólksins í Suðurkjördæmi.
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Helstu baráttumál og stefnu alþýðufylkingarinnar
í kosningastefnuskrá Alþýðufylk-

ingarinnar 2016 er drepið á flestum 
baráttumálum flokksins. Ég segi að 

flest okkar stefnumál snerti íbúa Suður-
lands á einn eða annan hátt þó stefnu-
skráin sé ekki samin með hagsmuni  
einstakra landshluta í huga heldur leggj-
um áherslu á að hagsmunir alþýðunnar 
nái fram að ganga. 

Alþýðufylkingin hefur áhyggjur af  
hve fjarað hefur undan byggð víða um 
land. Með frekari grisjun byggðar þar sem 
hún er strjálust blasir við hrun sem hefur 
í för með sér margþættan samfélagslegan 
skaða. Víða hafa yngri kynslóðir flutt burt 
og lítil endurnýjun átt sér stað í áratugi. 
Alþýðufylkingin beitir sér fyrir því að 
snúa þessari þróun við og gera fólki kleift 
að viðhalda byggð í öllu landinu.

Við teljum að margvísleg áform 
flokksins stuðli að þessu markmiði. Þar 
má nefna almenna félagsvæðingu í fjár-
málakerfinu og innviðum samfélagsins, 
stóreflingu og aukna fjölbreytni innlends 
landbúnaðar, byggðatengingu veiði-
heimilda, eflingu heilbrigðisþjónustu, 
samgangna, skóla og internetsambands 
á landsbyggðinni, og fleira mætti nefna.

Þetta gerist þó ekki af sjálfu sér og 
getur tekið nokkurn tíma. Til að lands-
byggðinni blæði ekki út áður en hún fær 
möguleika á að rétta úr kútnum vill Al-
þýðufylkingin beita sér fyrir landshluta-
tengdum skattaívilnunum til að stuðla 
að endurnýjun og auðvelda endurreisn 
byggðar um allt land til framtíðar.

Ég mun því tilgreina þau atriði sem ég 
tel að brenni helst á íbúum kjördæmisins.

atvinnumálin
Búvörur eru meðal nauðþurfta fólks og 
því hagsmunamál allra að framleiðsla 
þeirra standi á traustum grunni og sé 
sjálfbær í umhverfislegu jafnt sem efna-
hagslegu tilliti. Við munum styðja gerð 
búvörusamninga sem tryggja bændum 
skikkanlega afkomu og þar með öllum 
landsmönnum innlendar landbúnaðar-
afurðir. 

Helstu markmiðin sem felast í sjálf-
bærni eru fæðuöryggi (nægur matur), 
matvælaöryggi (heilnæmur matur), 
atvinnusköpun, fjölskyldubúskapur, 
viðhald byggðar til sveita með virkum 
tengslum við menningartengda ferða-
þjónustu, aðgerðir gegn samþjöppun: 
verksmiðjubúskap og jarðasöfnun auð-
manna eða fyrirtækja, velferð dýra og 
náttúru og skynsamleg landnýting.

Alþýðufylkingin boðar markvissa 
eflingu lífræns búskapar, þar sem tek-
ið verði tillit til orkusparnaðar og út-
blásturs gróðurhúsalofttegunda, auk 
hollustu matvæla. 

Við viljum gefa landbúnaðinum 
sérkjör á raforku: selja bændum raf-
magn á kostnaðarverði. Við viljum að 
gróðurhúsabændum verði gefið heitt 
affallsvatn þar sem því verður við kom-
ið. Setja þarf af stað átak til að þróa og 
innleiða umhverfisvæna orkugjafa fyrir 
landbúnaðarvélar.

Veigamesti opinberi stuðningurinn 
við landbúnaðinn er þó að koma fé-
lagsvæddu fjármálakerfi á laggirnar, og 
losa bændastéttina, eins og aðrar stéttir, 
undan áhyggju- og skuldaklafa vegna 
fjármagnskostnaðar.

Stefna Alþýðufylkingarinnar í sjáv-
arútvegsmálum byggist á umhverfis-
vernd, sjálfbærni, jöfnuði, réttlæti og 
stöðugleika sjávarútvegsbyggðanna.

Íslenska kvótakerfið dugar vel til að 
stjórna stofnstærðum og verjast hruni 
fiskistofna en öðru máli gegnir um út-
hlutun aflaheimilda. Það er einfaldlega 
siðlaust að útgerðir „eigi“ óveiddan afla 
og að hann geti gengið kaupum og söl-
um milli útgerðarmanna, svo ekki sé 
talað um útleigu á óveiddum afla.

Þróa verður leiðir til að vinda ofan 
af eignfærslu kvótans og tryggja að af-
raksturinn af auðlindinni skili sér til 
þjóðarinnar. Innkalla þarf allar fisk-
veiðiheimildir og úthluta verulegum 
hluta þeirra til byggðarlaga sem byggja 
tilvist sína á sjávarútvegi og geta tekið 
við aflanum til vinnslu. Full greiðsla 
skal koma í ríkissjóð fyrir veiddan fisk 
enda er auðlindin sameign þjóðarinn-
ar.

Óheimilt verði að braska með 
veiðiheimildir og skal ónýttum veiði-
heimildum skilað til endurúthlutunar 
eftir forgangsröðun sem tekur tillit 
til samfélagslegra þátta. Ef útgerðar-
menn kveinka sér undan minnkandi 
gróða í eiginn vasa og reyna að hindra 
breytingar, verður ríkið að vera tilbúið 
að leysa þá undan okinu og yfirtaka 
stærstu útgerðarfélögin.

Við viljum gefa handfæraveiðar 
frjálsar og stuðla að auknu vægi um-
hverfisvænna veiðarfæra. Við viljum 
efla vísindin í sjávarútveginum og m.a. 
auka rannsóknir á áhrifum veiðarfæra 
á hafsbotninn. Þá þarf að gera átak í 

þróun og innleiðingu umhverfi-
svænna  orkugjafa fyrir fiski-
skipaflotann.

velferð og heilbrigði
Endurreisn heilbrigðiskerfisins 
hefur algeran forgang hjá Alþýð-
ufylkingunni, enda er verkið óvinnandi 
öðruvísi en sem algert forgangsverk.

Heilbrigðiskerfinu hefur verið leyft 
að drabbast niður, það stendur stórskað-
að eftir áratuga tímabil frjálshyggjunnar, 
óháð því hvaða borgaralegu stjórnmála-
flokkar hafa verið í ríkisstjórn. Það er því 
sár og vaxandi þörf fyrir að heilbrigð-
iskerfið verði endurreist á öllum svið-
um: spítalarnir og heilsugæslan, á lands-
byggðinni og höfuðborgarsvæðinu.

Hnignun sjúkrahúsþjónustu utan 
höfuðborgarsvæðisins er vandamál 
sem ekki má afneita. Fæðingardeildir, 
skurðstofur og fleiri tegundir sjúkrahús-
þjónustu eiga að vera aðgengilegar sem 
víðast á landinu. Þess vegna eigum við 
að endurreisa og styrkja sjúkrahúsin 
á Akureyri, Ísafirði, Vestmannaeyjum, 
Neskaupstað, Stykkishólmi og víðar, 
þannig að sem mest sjúkrahúsþjónusta 
verði í boði í heimabyggð.

Heilsugæslan á að jafnaði að vera 
staðurinn sem fólk kemur fyrst á þegar 
það kennir sér meins. Þar á að leysa það 
sem hægt er þar, og beina fólki rétta leið 
með það sem heilsugæslan ræður ekki 
við. Þannig mundu sjúklingar forgangs 
raðast betur og peningar nýtast betur, 
fyrir utan það almenna líkamlega og 
andlega utanumhald sem fólk fær hjá 
heimilislækni. Við viljum að sálfræði-

þjónusta verði tekin inn í starfsemi 
heilsugæslunnar.

samgöngumál
Tryggja þarf almenningi aðgang 

að góðu, tíðum og ódýrum al-
menningssamgöngum í lofti, á láði 

eða legi. Þetta er ekki bara velferðarmál, 
heldur er þetta einnig umhverfismál því 
að með stórbættum almenningssam-
göngum má leiða líkur að því að notkun 
einkabílsins minnki töluvert. 

Flýta þarf rafvæðingu samgangna 
eftir því sem kostur er með nauðsynlegu 
þjónustuneti við rafbíla. Ríkið á að skaffa 
rafbílum rafmagn án endurgjalds til að 
hvetja fólk til að eignast þá, enda er raf-
magnið framleitt í stórum stíl innanlands 
en einnota orkugjafarnir innfluttir og 
borgaðir með erlendum gjaldeyri.

Breikka þarf alla helstu vegi lands-
ins og ljúka við að skipta út einbreiðum 
brúm fyrir tvíbreiðar. Enn fremur þarf 
að setja bundið slitlag á alla malarvegi á 
láglendi.

Tvöföldun hluta Reykjanesbraut-
ar hefur þegar sannað hve áhrifarík sú 
framkvæmd var með stórfækkum um-
ferðaslysa. Nauðsynlegt er því að klára 
strax þá framkvæmd og þá sem hafin var 
á Suðurlandsvegi. 

Alþýðufylkingin vill tafarlaus og 
formleg slit á aðildarviðræðum við 
Evrópusambandið. Tal um þjóðarat-
kvæðagreiðslu um slit eða framhald er 
blekking og áróður.

Guðmundur Sighvatsson, 
oddviti Alþýðufylkingarinnar 

í Suðurkjördæmi.

Hver eru helstu málefnin sem 
snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Við keyrum á fimm aðalatriðum 
sem við trúum því að skipti máli fyrir 
alla, út um allt land: nýja stjórnarskrá, 
auðlindir í almannaþágu, gjaldfrjálsa 
heilbrigðisþjónustu, aukinni þáttöku 
almennings í ákvarðanatöku og átak 
gegn spillingu. Við viljum ekki fara í 
óábyrgt loforðafyllerí, við viljum ekki 
blekkja kjósendur. Okkar markmið eru 
kerfisbreytingar og betra samfélag, ekki 
taumlaust kjördæmapot. Auðvitað eru 
sum mál sem skipta fólk í Suðurkjör-
dæmi meira máli en annarsstaðar, og 
við tökum að sjálfsögðu á þeim líka, en 
það gagnast engum að missa sjónar af 
stóru myndinni.

Helstu atvinnumálin?
Það þarf að gera töluverðar tiltektir 

á fiskveiðistjórnunarkerfinu sem miða 
að því að auka atvinnufrelsi fólks og 
draga úr spillingu, og ráðast í mikla 
uppbyggingu á innviðum tengt ferða-

þjónustunni. Við þurfum líka að huga 
betur að nýsköpun, vöruþróun og 
aukningu á fjölbreytni í útflutnings-
iðnaði.

Hvað með velferðina, heilbrigðismál-
in?

Eitt okkar helstu áherslumála er að 
endurreisa gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. 
Þar viljum við fylgja tilmælum land-
læknis um að setja heilsugæslustöðvar 
út um allt land í fyrsta forgang, svo að 
tryggja betra aðgengi að sérfræðilækn-
um á landsbyggðinni, og svo að fara að 
huga að uppbyggingu Landspítalans. 
Auðvitað gerist sumt af þessu samtím-
is. Þegar við segjum gjaldfrjálst, þá er 
áherslan fyrst og fremst á að tryggja að 
enginn þurfi að borga hundraðir þús-
unda eða jafnvel milljónir króna fyrir 
læknismeðferð; það er enginn að amast 
við hóflegum komugjöldum.

Stærstu samgönguframkvæmdirnar 
sem þarf að ráðast í á næstu misserum?

Við þurfum að finna til 15 mia kr. 
til að klára að uppræta einbreiðar brýr 

á hringveginum, og gera nokkrar aðrar 
lagfæringar, sem snúast hreinlega um 
að tryggja umferðaröryggi. Þetta er for-
gangsmálið í samgöngum, þótt margt 
annað sé bráðnauðsynlegt líka.

Þarf að gera meira fyrir samgöngur 
á milli lands og Eyja en fá nýjan Herjólf?

Já. Landeyjahöfn er ekki að virka. 
Það þarf að taka ákvörðun um það 
hvort það eigi að reyna að laga 
höfnina með einhverju móti eða 
að skoða aðrar leiðir. Hægvirk-
ari Herjólfur sem virkar síður í 
sjó mun engan vanda leysa.

Á  að lækka eða afnema far-
gjöld í Herjólf?

Þetta eru hæstu vegatollar Íslands 
sem stendur; þá á að lækka. Vandinn 
felst að nokkru leyti í núverandi rekstr-
arfyrirkomulagi, með ófyrirsjáanleika 
dag frá degi. Ófyrirsjáanleiki kostar 
mikla peninga.

Viltu lækka frekar verð á raorku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

 Ég hef rætt þetta mikið við garð-

yrkjubændur, og tel að núverandi fyrir-
komulag henti engan vegin. Það er nóg 
til af launafli í kerfinu sem væri hægt 
að nýta á betra verði, það þarf ekki 
gegnumflæði af peningum sem skilar 
sér takmarkað í lækkun. Það þarf að 
skoða þetta, en það eru opnar spurn-
ingar um hvaða áhrif búvörusamn-

ingurinn hefur á slíkar aðgerðir.
Þarf að efla háskólanám í 

héraðinu og hvernig?
Það þarf að efla nám á 

öllum stigum á öllu landinu. 
Því fylgir að það séu persón-

umiðaðri möguleikar á 
námi, meira fjarnám og fleiri 

möguleikar á dreifðri verkefnavinnu. 
Hefðbundnar skólastofur byggjast á 
úreldum kennsluaðferðum sem taka 
ekki mið af þörfum fólks.

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Við viljum leyfa almenningi að 
ákveða það hvort að viðræður haldi 
áfram, með þjóðaratkvæðagreiðslu. 

Eðlilega ætti að tryggja að fólk hafi sem 
réttastar upplýsingar um kosti og galla 
þess að halda viðræðum áfram fyrir-
fram; mikið hefur borið á hræðsluá-
róðri og röngum upplýsingum á báða 
bóga, sem er ekki gagnlegt.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Já.
Á að setja hömlur á frjálst framsal 

aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þorlák-
söfn?

Við viljum taka upp uppboðskerfi, 
sem kæmi í staðinn fyrir núverandi 
kerfi, og þar með frjálsa framsalinu. 
Í því mætti hugsanlega gera ráð fyrir 
einhverri byggðatengingu uppboðs-
heimilda, en reynslan með byggðakvót-
ann hefur því miður verið sú að stund-
um er verið að landa í byggð og keyra 
aflann svo þvert yfir landið til vinnslu 
— það eru stórar holur á því kerfi eins 
og öðrum.

Smári McCarthy, 
oddviti Pirata í Suðurkjördæmi.

viljum kerfisbreytingar ekki kjördæmapot
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mikilvægast að styrkja grunnþjónustuna
Hver eru helstu málefnin sem 

snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Kjördæmið er víðfemt og málefn-
in mörg - en samstofna úrlausnarefni 
fyrir allt kjördæmið eru það sem ég 
vil kalla innviðabresti. Það þarf styrkja 
grunnþjónustu eins og samgöngur, 
heilbrigðisþjónustu og löggæslu. Á 
það viljum við Sjálfstæðismenn leggja 
áherslu enda eru það málefni sem 
snerta okkur öll.

Helstu atvinnumálin?
Vöxturinn er auðvitað mestur í 

ferðaþjónustunni. Fjöldi erlendra 
ferðamanna á Íslandi hefur margfald-
ast á síðustu árum og siglir nú í meira 
en tvær milljónir á ári. Næstum allir 
eiga þeir sér upphafs- og lokapunkt í 
okkar kjördæmi og langflestir kjósa 
þeir að eyða drjúgum hluta Íslands-
dvalarinnar hjá okkur líka. Þetta gerir 
það enn brýnna en ella að berja í inn-
viðabrestina sem ég minntist á áðan. 
Núna erum við einfaldlega ekki í stakk 
búin til að ráða við þennan fjölda svo 
vel fari. Einnig er afar mikilvægt að 
tryggja að sjávarútvegurinn fái frið til 
að vaxa og dafna áfram eins og hann 
hefur gert að undanförnu. Það eru fjöl-
margar byggðir í kjördæminu okkar 
sem eiga líf sitt undir sjávarútvegi og 
mörg glæsilegustu fyrirtæki landsins í 
þeirri grein eru innan okkar vébanda.  
Blómlegustu landbúnaðarhéruð lands-
ins eru auðvitað hér líka og sem betur 

fer er þar líka að finna nýsköpun og 
þróun í takt við nýja tíma.

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Þau skipta okkur öll miklu máli. 
Þar þarf að efla þjónustu svo um mun-
ar og tryggja að nærþjónusta í sveitar-
félögum sé bætt. Umbætur í heilbrigð-
iskerfinu, sem eru forgangsmál 
okkar Sjálfstæðismanna, snú-
ast nefnilega ekki bara um 
Landspítalann í Reykjavík, 
þótt mikilvægur sé.  Það 
er t.d.  óboðlegt að ekki sé 
hægt að fæða börn í Vest-
mannaeyjum. Þá þarf að hlúa 
að þeim sem minna mega sín, 
sem og öldruðum en Sjálfstæðisflokk-
urinn hefur nú þegar stigið stórt skref 
í þá átt.

Stærstu samgönguframkvæmdirnar 
sem þarf að ráðast í á næstu misserum?

Þar er af mörgu að taka. Nefna má 
að ljúka tvöföldun Reykjanesbrautar 
og tvöfalda veginn á milli Hveragerðis 
og Selfoss; bæta vegina innan þjóð-
garðsins á Þingvöllum og í uppsveit-
um Árnessýslu og svo mætti taka bæði 
Suðurstrandarveg og Grindavíkurveg 
inn í þessa upptalningu. Að ógleymd-
um öllum einbreiðu brúnnum á 
leiðinni austur á Höfn. Það eru mörg 
úrlausnarefnin og forgangsröðin þarf 
ekki síst að ráðast af slysahættu.

Þarf að gera meira fyrir samgöngur 
á milli lands og Eyja en fá nýjan Herj-

ólf?
Já, það þarf að vinna markvisst og 

kröftuglega að því að bæta Landeyja-
höfn. Hún er stórkostleg samgöngu-
bót, ekki bara fyrir Eyjamenn heldur 
alla landsmenn. Á meðan verið er að 
smíða skipið og bæta höfnina þarf að 
leysa það ófremdarástand sem verið 

hefur í þessum samgöngum. Það 
þarf að fjölga ferðum Herjólfs 

og styrkja flugleiðina til Eyja 
meðan á þessu stendur.

Á  að lækka eða afnema 
fargjöld í Herjólf?

Eyjamenn hafa talað 
lengi fyrir þeim sjálfsagða 

hlut að ferjuleiðin á milli lands 
og Eyja verði skilgreind sem þjóð-
vegur. Miðað við þá skilgreiningu eru 
fargjöld auðvitað alltof há og þurfa að 
lækka verulega.

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Ég held að það væri heillavænleg-
ast að freista þess að garðyrkjubændur 
kæmu fram sameiginlega sem einn 
stórkaupandi á raforku. Þannig gætu 
þeir væntanlega knúið fram verð sem 
væri nær stóriðjutaxta en heimilis-
taxta. Ég tel að það ætti að láta reyna 
á þetta áður en farið er að tala t.d. um 
niðurgreiðslur á raforku til garðyrkju-
bænda.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu 
og hvernig?

Já. Í Vestmannaeyjum hefur t.d. ný-

verið verið farið stað með háskólanám 
í Haftengdri nýsköpun í samstarfi við 
Háskólann í Reykjavík og fleiri aðila. 
Það er mikilvægt að kanna möguleika 
á slíku á fleiri svæðum. Tryggja þarf 
að þær símenntunarstöðvar sem eru í 
kjördæminu geti vaxið og boðið upp á 
fjölbreytt námsúrræði, meðal annars á 
háskólatengdu námi.

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Nei. Það þarf ekki að ljúka neinum 
viðræðum ef við ætlum ekki að ganga 
í Evrópusambandið. Skilmálar fyrir 
inngöngu í ESB eru ekki umsemjan-
legir. Þeir liggja einfaldlega fyrir og 
eru öllum ljósir. Það eina sem hægt 
er að semja um er á hvaða hraða og 
með  hvaða hætti ný aðildarríki að-
lagast þeim. Ég hef alltaf litið þannig 
á að til þess að sækja um aðild að 
Evrópusambandinu þyrfti yfirlýstan 
vilja meirihluta þjóðarinnar. Þjóðin 
hefur aldrei veitt stjórnvöldum slíkt 
umboð. Þessar umboðslausu viðræð-
ur sem vinstri stjórnin síðasta stóð 
fyrir voru í besta falli hlægilegar, enda 
leiddu þær ekki til neins. Í meira en 40 
mánaða svokölluðum viðræðum var 
aldrei minnst einu orði á einu mál-
in sem þurftu þó einhverrar umræðu 
við. Þetta var mesta sneypuför sem ís-
lenskur utanríkisráðherra hefur farið 
til útlanda; umboðslaus og árangurs-
laus.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 

aflaheimilda á hverju ári?
Nei. Uppboðsleiðin er afar óhent-

ug leið fyrir Íslendinga til að heimta 
afgjald fyrir nýtingu á þessari auðlind 
- af mörgum ástæðum. Það er t.d. ekki 
að ástæðulausu sem samtök sjómanna 
leggjast gegn henni. Uppboðsleiðin 
myndi líka án nokkurs vafa leiða 
til meiri og hraðari samþjöppunar 
aflaheimilda en við höfum áður orðið 
vitni að; bæði á fáar hendur og á fáa 
staði.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þorlák-
söfn?

Þetta er erfið spurning, m.a. vegna 
þess að ef við settum þessar hömlur á 
núna þá myndum við torvelda Þorláks-
höfn að endurheimta þær aflaheimild-
ir sem hún missti! Og þetta gildir auð-
vitað ekki bara um Þorlákshöfn. Við 
vitum núna að forkaupsréttur sveitar-
félaga er ekki fyrir hendi eins og vilji 
löggjafans stóð til. Þetta er niðurstaða 
Hæstaréttar. Ég tel að einhvern veginn 
verið að setja ankeri á aflaheimildir, 
að hella sírópi í þetta kerfi eins og það 
hefur verið orðað, til að þær fljóti ekki 
viðstöðulaust út úr byggðunum. Það 
verður að gefa heimamönnum einhver 
færi á að ganga inn í kaup sem eru í 
deiglunni t.d. ef fyrirsjáanlegt er að 
viðskiptin geti ráðið lífi eða dauða við-
komandi byggðarlags.

Páll Magnússon, oddviti Sjálfstæðis-
flokksins í Suðurkjördæmi

Hver eru helstu málefnin sem 
snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

Lægri vextir eru stærsta kjara-
bótamálið fyrir fyrirtæki, fjölskyldur 
og einstaklinga! Það skiptir gríðar-
lega miklu máli að við náum niður 
vöxtum en lægri vextir skila sér strax 
í auknu ráðstöfunarfé einstaklinga og 
fjölskyldna, lægra vöruverði auk þess 
sem ríkið hefði úr meiru að spila inn 
í t.d. heilbrigðiskerfið. Eina leiðin til 
að ná niður vöxtum er að ná böndum 
yfir gjaldmiðilinn okkar en Viðreisn 
er eini flokkurinn sem hefur lagt til 
raunhæfa lausn í því mál. Sú leið felst 
í því að taka upp myntráð.  Myntráð 
festir krónuna við annan gjaldmiðil. 
Þar liggur beinast við að tengja við 
stærstu viðskiptamyntina, þ.e. evru. 
Þetta myndi leiða til áður óþekkts 
gengisstöðugleika á Íslandi og skapa 
nauðsynlegan stöðugleika í atvinnu-
rekstri, sér í lagi í ferðaþjónustu og 
sjávarútvegi.

Fyrirtæki og einstaklingar í Suður-
kjördæmi finna það vel hvernig styrk-
ing krónunnar hefur haft bein áhrif á 
tekjur. Sjómenn fá færri krónur í sinn 
hlut og ferðaþjónustan þarf að kynna 
hærra verð í erlendum gjald-
eyri eða sætta sig við minni 
tekjur í íslenskum krónum. 
Sum sveitarfélög finna 
fyrir þessu líka í gegnum 
minnkandi útsvarstekjur.

Ástæðan fyrir því að ekki 
hefur verið ráðist í þessa að-
gerð áður, en hún hefur verið reynd 
víða annarsstaðar í nágrannalöndum 
okkar með góðum árangri, er sú að 
við höfum aldrei átt nægan gjald-
eyrisforða. Nú erum við hins vegar í 
þeirri einstöku stöðu að eiga nægan 
gjaldeyrisforða til að styðja við þessa 
aðgerð. Og við hjá Viðreisn viljum 
grípa tækifærið, lækka vexti og koma 
á langþráðum stöðugleika í landinu.

Þá er innviðauppbygging tengd 
heilsugæslu og velferð, vegagerð, sam-
göngumálum og fjarskiptamálum 
fólki auðvitað ofarlega í huga, enda 
gríðarlega brýn öryggismál.

Helstu atvinnumálin?

Jákvæðar kerfisumbætur, upp-
bygging og framþróun í helstu at-
vinnuvegum landshlutans, þ.e. í ferða-
þjónustu, landbúnaði og sjávarútvegi, 
eru lykilmálin.

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Það er algjörlega augljóst að stór-
aukin eftirspurn eftir heilbrigðis-
þjónustu, t.a.m. vegna aukins fjölda 
ferðamanna og allrar uppbyggingar í 
kringum það, kallar á betri heilbrigð-
isþjónustu. Gott aðgengi að heilbrigð-
isþjónustu er gríðarmikilvægt ör-
yggismál. Samgöngumál skipta miklu 
hér en það verður að stytta þann tíma 
sem tekur að koma bráðveikum með 
hraði á spítala og við erum tilbúin að 
skoða allar leiðir í því, m.a. þyrluflug. 
Þá sjáum við fyrir okkur aukna sam-
vinnu milli sjúkrastofnana. Eitt af því 
sem vert væri að skoða er hvort haga 
mætti því svo að hluti af starfsskyldu 
sérfræðilækna á Landspítalanum, s.s. 
hjá skurðlæknum, verði að sinna þjón-
ustu á landsbyggðinni. Mér finnst að 
það eigi að auka frelsi sveitarfélaga til 
að ráðstafa og forgangsraða fjármagni 
á sviði heilbrigðismála þannig að það 
þjóni fólki á þeirra svæði sem best.

Stærstu samgöngufram-
kvæmdirnar sem þarf að ráð-

ast í á næstu misserum? 
Það þarf að fara í bráða-

aðgerðir við þjóðveginn 
til að auka öryggi fólks. Nú 

þegar hafa orðið alvarleg 
slys á alltof mjóum vegum og 

á hættulegum vegarköflum þar sem 
umferð er mikil og ferðamenn vilja 
gjarnan stöðva. Umtalsverð fjölgun 
áningar- og útsýnisýnisstaða fyr-
ir ferðamenn á lykilstöðum á þessu 
svæði er gríðarmikilvæg en jafn-
framt hagkvæm byrjun. Þá þarf að 
ljúka breikkun Reykjanesbrautar og 
Suðurlandsvegar austur að Selfossi hið 
fyrsta.

Þarf að gera meira fyrir samgöngur 
á milli lands og Eyja en fá nýjan Herj-
ólf?

Ástandið er algerlega óásættanlegt 
og langlundargeð Eyjamanna ótrúlegt. 
Það er klárt mál að það verður að 

lækkun vaxta er 
stærsta kjaramálið
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Brautryðjandinn er 
ódýrari í LED-ljósum
Lúðvíksson ehf., Njarðarbraut 3, Reykjanesbæ

Fyrirtækið Lúðvíksson ehf. 
hefur getið sér orð fyrir mjög 
hagstætt verð á LED-ljósa-
búnaði en ástæðan fyrir lágu 

verði er ekki lágverðsinnkaup heldur 
lítil yfirbygging á  fyrirtækinu og löng 
reynsla á markaðnum. Eigandinn, 
Guðmundur Lúðvíksson, hóf að kynna 
sér LED-lýsingu árið 2006 og fór á fullt 
inn á þennan vettvang árið 2012 en 
þá hafði varla nokkur maður á Íslandi 
heyrt talað um LED. „Menn voru að 
spyrja mig hvernig perur væru í LED en 
það eru engar perur í LED heldur eru 
það steinar sem gefa frá sér þessa gló 
sem lýsir,“ segir Guðmundur.

Guðmundur segist berast lítið á 
og forðast yfirbyggingu í  rekstrinum: 
„Ég rek til dæmis ekki einkabíl og hef 
forðast að fara út í miklar fjárfestingar 
heldur kappkosta að láta neytend-
ur njóta góðs af lágu verði. Auk þess 
byrjaði ég í þessu löngu á undan öðr-
um og náði hagstæðum samningum 
þegar enginn á Íslandi var á þessum 
markaði og Ísland var óplægður akur. 
Ég nýt góðs af því í dag í mínum inn-
kaupum.“

Helstu viðskiptavinir  Lúðvíksson 
ehf. eru rafverktakar, sveitarfélög, 
verslanir, hótel og önnur fyrirtæki. 
„Ég rek þetta sem eins konar heildsölu 
en ég vísa engum frá. Ef Jón Jónsson 
vill „ledda“ hjá sér heimilið þá spyr 
ég hann ekki hvort hann sé með ein-
hvern rekstur enda kemur mér það 
ekki við,“ segir Guðmundur en færst 
hefur í vöxt að heimili séu LED-vædd 

og því fylgir mikill sparnaður: „Fólk er 
að setja LED-ljós undir þakskegg og 
inn á heimilið. Til dæmis venjuleg sto-
fuljós.  Kosturinn liggur fyrst og fremst 
í raforkusparnaði. Ef þú ert að greiða 
10.000 krónur á mánuði í rafmagn 
vegna hefðbundinnar lýsingar þá get-
ur sá kostnaður farið alveg niður í 800 
krónur með LED-lýsingu.“

Það gefur augaleið að hags-

munirnir eru enn ríkari hjá 
fyrirtækjum sem yfirleitt 
eru með meiri raforku-
kostnað en heimili. 
Nefnir Guðmundur sem 
dæmi fiskvinnslufyrir-
tæki sem eru að keyra á 
lýsingu allt að 15 tíma á 
dag, þar séu mjög háar 
fjárhæðir sem geta spar-
ast í raforkukostnaði.

Gríðarlegir hagsmunir  
fyrir sveitarfélög
Götulýsing eins og við þekkjum í 
dag er bæði orkufrek og hefur frekar 
slæma birtu í samanburði við LED-lýs-
ingu. Það er því ekki aðeins verulegur 
ávinningur í sparnaði fyrir t.d. sveitar-
félög/borgir og bæi að skipta yfir í 

LED-lýsingu. Það er 
líka gríðarlegt um-

ferðaröryggi að 
hafa góða lýs-
ingu í vegakerf-
inu. Reykjanes-

bær  hefur m.a. 
verið framsækinn 
að í að LED-væða 
götulýsingu í 

bænum og nú þegar hefur nokkuð 
verið sett upp af þessum ljósum.

Að sögn Guðmundar er LED-væð-
ingin bylting sem mun hafa mikil áhrif 
á líf okkar til góðs. Ljósin veita betri 
lýsingu og lækka mjög kostnað.

Nánari upplýsingar um starfsemina 
hjá Lúðvíksson er að fá á vefsíðunni led-
ljos.com og símanúmerin hjá fyrirtæk-
inu eru 565-8911 og 867-8911.

LED-lýsing í Seiðakvísl

LED-lýsing í Seiðakvísl

Fyrr og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

Guðmundur Lúðvíksson

Fyrir og eftir LED-lýsingu á vegum Lúðvíksson ehf.

LED-lýsing á plani bílaumboðsins Bernhard

Kynning
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Framtíð byggða byggist 
á jöfnum tækifærum
Hver eru helstu málefnin sem 

snerta íbúa Suðurlands og kom-
andi kosningar?

n Bættar samgöngur á landi og sjó
n Endurbætur í heilbrigðismálum, bæði 
efld sjúkrahús og heilsugæsla
n Heildstæð ferðamálastefna með aukinn 
afrakstur heim í hérað
n Nýtt fiskveiðistjórnunarkerfi með 
áherslu á breytta dreifingu arðs og skýr 
byggðasjónarmið
n Náttúruvernd í verki og jafnvægi milli 
verndar og náttúrunytja
n Sanngjarnt orkuverð til almennings og 
innlendra fyrirtækja
n Bætt rekstrarumhverfi fyrir lítil og 
meðalstór fyrirtæki
n Öflugur landbúnaður með sjálfbærni 
að leiðarljósi
n Skýr losunarmarkmið í samræmi við 
Parísarsamkomulagið

Helstu atvinnumálin?
Framtíð byggða landsins, atvinnu og 

efnahags byggist á jöfnum tækifærum 
óháð búsetu, virðingu fyrir náttúrunni og 
gróskunni sem þrífst í fjölbreytninni.

Undirstaðan í Suðurkjördæmi er 
landbúnaður, sjávarútvegur, iðnaður og 
ferðaþjónusta. Allt þarf þetta að byggja 
á sjálfbærni og sanngjörnum arði af 
auðlindunum til þjóðarinnar. Úreltu og 
ósanngjörnu fiskveiðistjónunarkerfi þarf 
að breyta með hagsmuni þjóðarinnar að 
leiðarljósi. Ferðaþjónustuna þarf að skipu-
leggja betur og setja um hana umgjörð 
sem kemur í veg fyrir handahóf, skamm-
vinnar lausnir og of mikið álag á náttúru 
jafnt sem byggðir. Sérstaklega þarf að 
efla möguleika lítilla og meðalstórra fyr-
irtækja vítt og breitt um kjördæmið. Allt 
þetta stuðlar að betri og öruggari búsetu.

Hvað með velferðina, heilbrigðismálin?
Heilbrigðismálin í kjördæminu eru 

illa á vegi stödd. Dæmi frá Vestmannaeyj-
um: Sjúkrahúsið er fjársvelt, lækna vantar 
og þjónustan ber sannarlega merki þess. 
Þess vegna flytjast t.d. barnsfæðingar til 
Reykjavíkur til mikils kostnaðarauka og 
óþæginda fyrir foreldra. Auk þessa færast 
aðrar aðgerðir til Reykjavíkur. Sjúkraflug, 
sem er afar dýrt, er því óvenju mikið. Þetta 
hlýtur að vera hæpinn sparnaður. Stefnu-
leysi ríkir um hlutverk Sjúkrahússins 
og staðan veldur óvissu og óþægind-
um. Svipaða sögu er að segja af öðrum 
sjúkrahúsum í kjördæminu. 

Stefnt skal að því að öll heilbrigðis-

þjónusta á sjúkrahúsum og heilsugæslu-
stöðvum verði gjaldfrjáls og draga þarf 
markvisst úr kostnaðarþátttöku sjúklinga 
á komandi kjörtímabili. Einkarekstur er 
æ oftar nefndur sem lausn heilbrigðis-og 
velferðarmálum. VG með skýra og rök-
studda stefnu gegn þeim hugmyndum. 
Sjúkrahús í bæjum skulu endurfjármögn-
uð og starfslið laðað að með markvissum 
aðgerðum. Sjúkrarrýmum fyrir aldraða 
verður að fjölga og einmenningsstofur á 
heimilum aldraðra settar í forgang. Geð-
heilbrigðismál og stoðkerfi skóla verði 
tekin til rækilegrar endurskoðunar.

Stærstu samgönguframkvæmdirnar 
sem þarf að ráðast í á næstu misserum?

Þjóðvegur 1 og Reykjanesbraut verða 
að geta sinnt margföldum umferðarþunga 
miðað það sem þessar vegir nú gera. Um-
ferðaröryggi á þessum vegum og mun 
víðar þarf  að bæta eftir langæjan sparnað 
í vegmálum. Efla verður almenningssam-
göngur.

Þarf að gera meira fyrir samgöngur á 
milli lands og Eyja en fá nýjan Herjólf?

Landeyjahöfn var ekki sú samgöngu-
bót sem hún átti að verða. Nú er hún 
eingöngu sumarhöfn. Gera þarf nauðsyn-
legar breytingar á höfninni svo að hún 
geti gegnt því hlutverki sem henni var 
ætlað. Fá þarf að verkinu hæfustu sér-
fræðinga til að tryggja að breytingarnar 
beri árangur. Ný ferja er fagnaðarefni en 
hún dugar skammt og í sumum tilfellum 
verr en núverandi Herjólfur, þegar sigla 
þarf til Þorlákshafnar. Endurskoða verður 
flugkostnað og flugmiðaverð með lækk-
anir í huga; þær verður samfélagið að bera 
en hvorki flugreekndur né farþegar. 

Á  að lækka eða afnema fargjöld í Herj-
ólf?

Líta má á sjóleiðina milli lands og Eyja 
sem hluta af þjóðvegakerfinu. Þess vegna 
ætti að lækka eða jafnvel afnema fargjöld 
á leiðinni.

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Þetta hlýtur að vera spurning um sam-
anburð á raforkuverði til stóriðju, almenns 
iðnaðar og garðyrkjubænda. Bæði þarf að 
auka við rafafl til ylræktar á sanngjörnu 
verði og endurskoða verðlagsmálin heild-
rænt. Gjaldeyrissparnaður vegna ylræktar 
réttlætir hagstæð kjör til framleiðenda. 
Þörf er á a.m.k. 50% aukinni ylrækt.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu og 
hvernig?

Rökrétt virðist 
að efla háskólanám 
(og tækni- og verk-
nám) tengt atvinnu-
greinum sem öflugastar eru í Suðurkjör-
dæmi en um leið fjölga greinunum, efla 
nýsköpun og bæta starfsskilyrði þekk-
ingarsetra; fjölga þeim og styrkja aðstöðu 
til fjarnáms. 

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Þetta mál getur ekki talist brýnt um 
þessar mundir þar sem framtíð ESB er 
óljós. Hins vegar er rétt að gefa þjóðinni 
kost á velja hvort ljúka eigi viðræðum. Ef 
þjóðin vill ljúka viðræðum þarf að halda 
þeim áfram og bera síðan niðurstöður 
þeirra og hugsanlega aðildarumsókn 
undir þjóðina eins og ávallt hefur til stað-
ið af hálfu VG.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Meginmarkmiðið VG með sterkri 
sjávarútvegsstefnu er sjálfbær nýting 
fiskistofnanna, ábyrg umgengni um lífríki 
hafsins, samhengi í byggðaþróun og síð-
ast en ekki síst að arðurinn af auðlindinni 
renni til þjóðarinna; þ.e. þeirra sem afla 
verðmætanna og þeirra sem eiga auð-
lindina. VG vill fylgjast vel með reynslu 
Færeyinga við uppboð á aflaheimildum 
og meta síðan hvort til greina kemur að 
hluti aflaheimilda verði boðnar upp á 
markaði hér á landi. Auðlindagjald þarf 
að taka af sjávarútvegsfyrirtækjum í hlut-
falli við afkomu greinarinnar. Auka þarf 
strandveiðar og ráðstöfun heimilda til að 
verja byggðir landsins.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þorlák-
söfn?

Endurskoða þarf allt fiskveiðistjórn-
unarkerfið og breyta því frá því sem nú er. 
Grunnurinn að breytingunum þarf alltaf 
að byggjast á hugmyndafræði sjálfbærrar 
þróunar og grundvallast á því að auðlind-
irnar eru þjóðareign og arðurinn á að 
nýtast öllum landsmönnum. Þar af leiðir 
m.a. að setja þarf hömlur á framsal með 
þeim hætti sem nú tíðkast. Framsalið í 
núverandi mynd fer í bága við hugmynd-
ir VG um auðlindirnar sem þjóðareign 
og um jafnan rétt dreifðra byggða jafnt 
sem þegar staðfestra fyrirtækja til að nýta 
sömu auðlind.

Ari Trausti Guðmundsson, oddviti 
Vinstri grænna í Suðurkjördæmi.

tryggja góðar samgöngur við Eyjar. Það 
er ekki bara öryggisatriði fyrir Vest-
manneyinga og þá sem sækja þá heim 
heldur snýst það um lífsviðurværi fólks. 
Þeirra sem vinna í sjávarútvegi en líka 
þeirra sem eru að vinna gríðarlega mik-
ilvægt uppbyggingar- og þróunarstarf í 
ferðaþjónustu og treysta á að ferða-
menn komist til og frá Eyjum.

Almennt talað finnst mér að það 
eigi að færa völd eins mikið og hægt er 
til sveitarfélaganna, nær fólkinu, þannig 
að þau geti forgangsraðað eins og þeim 
finnst best.

Á að lækka eða afnema fargjöld í 
Herjólf?

Að mínu viti skiptir mestu máli að 
tryggja eins og kostur er að Herjólfur 
geti siglt sem flesta daga ársins beint í 
Landeyjahöfn og að því verkefni eigum 
við að einbeita okkur.

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Ég hef fylgst með því að margir 
þingmenn hafa um árabil verið með 
miklar yfirlýsingar um að þeir ætli að 
lækka orkuverð til garðyrkjubænda án 
mikils árangurs, þannig að ég held að 
best sé að spara stór orð um það efni.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu 
og hvernig?

Við teljum að nýta eigi tækninýj-
ungar í skólastarfi til að þróa fjar-
námskennslu enn frekar til þess að 

auðvelda aðgengi að námi. Það er rétt-
lætismál að allir eiga hafi jöfn tækifæri 
til háskólanáms óháð búsetu. Þá höfum 
við líka talað fyrir bæði sveigjanlegum 
námshraða og fjölgun viðurkenndra 
styttri og hagnýtra námsleiða á háskóla-
stigi.

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Það á að leyfa þjóðinni að kjósa um 
það hvort við eigum að hefja aðildarvið-
ræður að nýju. Ef það væri meirihluti 
fyrir því þá erum við hjá Viðreisn tilbú-
in að leiða þær viðræður til lykta. Þá er 
alveg ljóst að þegar samningur lægi fyr-
ir myndum við leggja aðildarsamning, 
og þar með aðild að ESB, í dóm kjós-
enda í þjóðaratkvæðagreiðslu. Ég tel að 
við getum náð mun betri samningi við 
Evrópusambandið en EES samningur-
inn býður upp á, þ.e. samningi sem 
tryggir efnahagslega hagsmuni okkar 
betur. Það var hreinlega mjög margt 
sem benti til þess í aðildarviðræðunum. 
Það þekki ég frá fyrstu hendi.  En þjóð-
in á að hafa úrslitavaldið í þessu máli, 
frá upphafi til enda.

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Varðandi sjávarútvegsmálin þá 
tölum við fyrir markaðslausn í sjáv-
arútvegi. Sú leið felur í sér að árlega 
fer ákveðið hlutfall veiðiheimilda, t.d. 
3-8%, á markað. Tekjur ríkisins ráðast 

þannig ekki af því hvaða flokkar eru í 
ríkisstjórn heldur af markaðsaðstæð-
um á hverjum tíma. Þannig er tryggt 
að sanngjarnt afgjald fáist fyrir aðgang 
að auðlindinni. Útgerðaraðilar fá þá 
92-97% af því sem þeir höfðu rétt á að 
veiða árið áður án endurgjalds. Ágóð-
inn af sölunni færi síðan í sérstakan 
innviðauppbyggingarsjóð á því lands-
svæði sem kvótinn kemur af. Þannig 
gengur afgjaldið til uppbyggingar vítt 
og breitt um landið. Þannig getum við 
skapað langþráða sátt um greinina, 
lausn sem tryggir stöðugleika til fram-
búðar, um leið og þjóðin öll fær að njóta 
góðs af þeim arði sem greinin skilar.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þorláks-
höfn?

Salan á kvótanum frá Þorlákshöfn 
er endir á sögu þar sem gott útgerðar-
fyrirtæki fékk slæma ráðgjöf frá banka. 
Þegar kom að skuldadögum á óhag-
stæðu láni sátu útgerðin og samfélagið 
eftir með sárt ennið. Þetta undirstrikar 
þörfina á því fyrir Ísland að fara inn í 
heilbrigt vaxta og lánaumhverfi, eins 
og Viðreisn vill ná fram með tengingu 
krónunnar við erlendan gjaldmiðil 
með myntráði. Þá lækka vextir, verðlag 
verður stöðugt og verðtryggingin verð-
ur óþörf.

Jóna Sólveig Elínardóttir, oddviti 
Viðreisnar í Suðurkjördæmi.

Alþingiskosningar, 29. október 2016.
Kjörstaðir í Bláskógabyggð vegna kosninga til Alþingis 29. 

október 2016 eru tveir:

I.Húsnæði Bláskógaskóla, Reykholti, fyrir íbúa í Biskupstungum.
II.Skrifstofa byggingarfulltrúa Laugarvatni, Dalbraut 12, 

fyrir íbúa í Laugardal og Þingvallasveit.

Kjörfundur hefst í báðum kjördeildum kl. 10:00 og lýkur 
kl. 22:00.

Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki og framvísi 
þeim ef óskað er. Einstaklingar búsettir erlendis, sem hafa 

kosningarétt í Bláskógabyggð og eru á kjörskrá í kjördeild I, 
Reykholti.

Kjörskrá liggur frammi á skrifstofu Bláskógabyggðar 
í Aratungu fram á kjördag.

Yfirkjörstjórn Bláskógabyggðar

BLÁSKÓGABYGGÐ

Sími 482 4800 - www.arborgir.is

Þorsteinn Magnússon 
lögg. fasteignasali 

S. 894 2045 | steini@arborgir.is

Árni Hilmar Birgirsson 
aðstoðarmaður fasteignasala 

S. 856 2300 | arni@arborgir.is

Melhólar 10-12, Selfossi
Verð: 26.990.000 kr

Eyrarlækur, Selfossi
Verð: 22.490.000 kr

Tjarnarmói, Selfossi
Verð: 26.400.000 kr

Álalækur, Selfossi
Verð: 23.800.000 kr



13   20. október 2016

Lindu suðusúkkulaði fullkomnar baksturinn

PIPA
R

\
TBW

A
 • SÍA

 • 143801



14   20. október 2016

SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK

Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16 

Í NÝJU VERSLUNINA

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN

BETRI SVEFN     HVÍLD

Opið virka daga kl .  10 -18 
Laugardaga kl .  11-16 

Suðurlandsbraut 24    108 Reykjavík    554 6969    lur@lur.is    www.lur.is
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Hver eru helstu málefnin sem 
snerta íbúa Suðurlands og 
komandi kosningar?

 Að mati okkar Framsóknarmanna 
eru það fyrst og fremst heilbrigðis-
þjónustan og samgöngur. Efling lög-
gæslunnar er líka ofarlega á blaði sem 
og bætt umgjörð ferðaþjónustunnar, 
ljósleiðaravæðing og þrífösun raf-
magns.

Helstu atvinnumálin?
Hlutverk ríkisins er fyrst og fremst 

að skapa hagstæða umgjörð um at-
vinnulífið, meðal annars með ein-
földun skattkerfis og regluverks at-
vinnurekstrar. Koma þarf í veg fyrir 
að fyrirtæki búi við íþyngjandi kröfur 
sem ekki þjóna tilgangi sínum. Fram-
sóknarflokkurinn vill efla rannsóknir 
á þörfum atvinnulífsins meðal annars 
með því að greina menntunarþörf, 
mannaflaspár og vinnumarkaðsrann-
sóknir. Jafnframt er mikilvægt að auka 
samstarf þeirra aðila sem vinna að 
rannsóknum á þessu sviði. 

Framsóknarmenn leggja áherslu 
á að efla beri innlenda matvælafram-
leiðslu, og auka útflutning. Alþingi 
samþykkti nýverið búvörusamninga. 
Með þeim er fyrirsjáanleiki tryggður 

og að greinin geti fjárfest í samræmi 
við þau markmið sem stjórnvöld setja, 
m.a. til að mæta mikilli eftirspurn eftir 
kjöt- og mjólkurvörum.

Hvað sjávarútveginn varðar, sem 
er afar mikilvæg atvinnugrein í kjör-
dæminu, þá vill Framsóknarflokk-
urinn að sveitarfélög hafi forkaupsrétt 
á aflahlutdeild sem selja á úr sveitar-
félaginu, en ljóst er að styrkja þarf 
ákvæði þar um. Mikilvægt er að sjáv-
arútvegurinn uppfylli þau þrjú skilyrði 
sem sett voru í lög um stjórn fiskveiða 
til þess að um hann ríki sátt. Í fyrsta 
lagi að auðlindin sé nýtt á sjálfbæran 
hátt, í öðru lagi að nýting auðlindar-
innar sé arðbær og geti skilað arði til 
þjóðarinnar og í þriðja lagi að treysta 
atvinnu og byggð um land allt. Þá vill 
flokkurinn að skoðað verði hvort beita 
megi skattaívilnunum til fyrirtækja og 
einstaklinga á efnahagslega veikum 
svæðum.

Hvað með velferðina, heilbrigðis-
málin?

Alþingi samþykkti í haust 
breytingar á almannatryggingakerfi 
fyrir aldraða. Landssamband eldri 
borgara sem fagnar breytingunum þar 
sem nýja kerfið er einfaldara og felur í 

sér kjarabætur fyrir aldraða. Ekki tókst 
að ljúka sambærilegum breytingum 
fyrir öryrkja þar sem forsvarsmenn 
þess hóps drógu sig út úr samninga-
viðræðum við Velferðarráðuneytið. 
Engu að síður náðist að hækka lægstu 
bætur til aldraðra og öryrkja. Lægsta 
framfærsla verður 280 þús. kr. 1.jan. 
2017 og fer í 300 þús. kr. 1. jan.2018. 
Framsóknarflokkurinn mun halda 
áfram að leggja áherslu á að frekari 
breytingar á almannatryggingakerf-
inu svo hagur þeirra sem minnst hafa, 
batni.

Húsnæðismálin eru stórt velferðar-
mál en Framsóknarflokkurinn hefur 
farið þar fremstur í flokki við að gera 
nauðsynlegar breytingar á húsnæð-
iskerfinu. Þær fela m.a. í sér breytingar 
á byggingareglugerð, svo hægt að sé að 
byggja ódýrara húsnæði. Að auki voru 
samþykktar breytingar á lögum um 
húsaleigu og húsnæðissamvinnufélög, 
sem fela í sér aukin réttindi leigjenda 
og eigenda í húsnæðissamvinnufé-
lögum, auk þess sem aukið gagnsæi 
á rekstri félaganna er tryggt. Stærsta 
breytingin eru ný lög um almenn-
ar íbúðir og húsnæðisbætur. Þau lög 
skapa umgjörð fyrir stofnun sjálfs-

eignarstofnana sem hafa það hlutverk 
að byggja leiguhúsnæði fyrir efnam-
inna. Ríki og sveitarfélög koma með 
30% fjármögnun. Nýja húsnæðisbóta-
kerfið virkar á þann hátt að húsnæð-
iskostnaður á ekki að fara yfir 25% af 
ráðstöfunartekjum fólks. Með þessum 
lagabreytingum erum við að koma til 
móts við stóra hópa sem hafa búið við 
mikið óöryggi á húsnæðismarkaði.

Heilbrigðismálin eru umfangs-
mikill málaflokkur en Framsóknar-
flokkurinn leggur áherslu á byggingu 
nýs Landsspítala á nýjum stað, eflingu 
heilsugæslunnar og heilbrigðisstofn-
ana á landsbyggðinni. Við Fram-
sóknarmenn gjöldum varhug við frek-
ari einkavæðingu í heilbrigðiskerfinu 
þar sem við viljum að allir hafi jafnan 
aðgang að góðri heilbrigðisþjónustu, 
óháð efnahag. Við viljum að tann-
lækningar aldraðra verði gjaldfrjálsar. 

Stærstu samgönguframkvæmdirnar 
sem þarf að ráðast í á næstu misserum?

Það eru fjölmörg afar aðkallandi 
samgönguverkefni sem bíða á Suður-
landi. Þar má helst nefna tvöföldun 
Suðurlandsvegar frá Selfossi til 
Reykjavíkur sem og aðrar aðalbraut-
ir til og frá Reykjavík. Rannsókn-
ir og dýpkun á Grynnslunum við 
Hornafjörð,  göng í gegnum Reyn-
isfjall, láglendisvegur við Vík en þar 
fer mikill fjöldi ferðamanna um á 
degi hverjum.  Áframhaldandi upp-
bygging hafnarinnar í Þorlákshöfn, 
fækkun einbreiðra brúa. Meira fjár-
magn til viðhalds og uppbyggingar 
svokallaðra héraðsvega sem eru mik-
ið keyrðir m.a. vegna aukins straums 
ferðamanna. Það þarf að gera sérstakt 
átak til vegmerkinga og að laga af-
leggjara. Eitthvað af þessum verkefn-
um eru komin á samgönguáætlun og 
fjármagn tryggt til framkvæmda, en 
önnur ekki. Það er af nógu að taka í 
þessum málaflokki!

Þarf að gera meira fyrir samgöngur 
á milli lands og Eyja en fá nýjan Herj-
ólf?

Framsóknarflokkurinn telur að 
innanlandsflug sé hluti af almennings-
samgöngum og ríkinu beri að greiða 
niður flugfargjöld á öllum leiðum 
innanlands til að gera landsmönnum 
öllum mögulegt að nýta þennan sam-
göngukost. Þegar nýr Herjólfur verður 
kominn í gagnið, sem og endurbætur 
á Landeyjarhöfn þá ættu Eyjamenn 
og þeirra gestir samt val um hvaða 
samgöngukost þeir vilja nýta sér. Þar 
sem flug er mjög dýrt, þá er það í raun 
ekki valkostur fyrir almenning nema 
að fargjaldið sé t.d. greitt af vinnu-
veitanda. Þessu vill Framsóknarflokk-
urinn breyta. Við teljum nauðsynlegt 
að gamli Herjólfur sigli áfram í tvö ár 
eftir að nýja ferjan kemur, á meðan 
verið er að reyna hana.

Á  að lækka eða afnema fargjöld í 
Herjólf?

Framsóknarflokkurinn hefur ekki 
mótað sér stefnu varðandi verðlagn-
ingu fargjalda í Herjólf.

Viltu lækka frekar verð á raforku til 
garðyrkjubænda og hve mikið?

Framsóknarf lokk-
urinn vill 

auka innlenda matvælaframleiðslu og 
vill því beita sér fyrir því að gjaldskrá 
RARIK til garðyrkjubænda sé endur-
skoðuð. Það er letjandi fyrir garð-
yrkjubændur að um 30% af kostnaði 
þeirra fari til raforkukaupa. Umhverfi 
garðyrkjunnar þarf að vera meira 
hvetjandi heldur en nú er svo nýliðun 
í greininni aukist. Við getum framleitt 
mun meira af grænmeti en við gerum 
í dag. Þekkingin og tækifærin eru til 
staðar. Við eigum að nýta þau.

Þarf að efla háskólanám í héraðinu 
og hvernig?

Framsóknarflokkurinn vill auka 
framlög til háskóla og efla rann-
sóknir. Vel menntað fólk er auðlind 
þjóðar. Suðurland er dreifbýlt og því 
liggur beint við að leggja áherslu á 
aðgengi fólks að fjarnámi og að fjöl-
breytni þess verði aukin. En til þess 
að allir geta stundað fjarnám þá þarf 
nettenging að vera til staðar, þannig 
að við komum alltaf aftur að mikil-
vægi þess að efla innviðina, sem eru 
m.a. ljósleiðaravæðing alls landsins. 

Á að ljúka viðræðum við ESB, af 
hverju/af hverju ekki?

Framsóknarflokkurinn telur hag 
Íslands betur borgið utan Evrópu-
sambandsins og vill því ekki hefja að-
ildarviðræður að nýju. Sú stefnu hefur 
ekkert breyst. Ef hefja á aðildarferlið 
að nýju þá þarf vilji þjóðarinnar að 
liggja fyrir skv. reglum ESB þar sem 
„könnunarviðræður“ eru ekki í boði. 
Spurningin sem spyrja á í þjóðarat-
kvæðagreiðslu væri þá: „Viltu þú að 
Ísland gangi í Evrópusambandið“?

Á að bjóða upp tiltekið hlutfall 
aflaheimilda á hverju ári?

Sjávarútvegur er ein af grundvall-
ar atvinnugreinum þjóðarinnar og 
þýðing hans fyrir efnahag landsins 
er ótvíræð. Gæta verður þess að stoð-
ir hans séu tryggar. Það er því ekki á 
stefnuskrá Framsóknarflokksins að 
kollvarpa núverandi kerfi. Að auki 
er rétt að benda á það að lítil reynsla 
er komin á uppboð aflaheimilda í 
heiminum og engin sátt um slíkt fyr-
irkomulag. Hafa ber í huga að sjávar-
útvegurinn á Íslandi er sjálfbær. Það 
er ekki sjálfgefið því víða um heim 
eru veiðar og vinnsla ríkisstyrktar.  
Íslenska fiskveiðistjórnunarkerfið er 
mjög gott, en  ekki fullkomið. Það er 
í stöðugri þróun.

Á að setja hömlur á frjálst framsal 
aflaheimilda, sbr sölu þeirra frá Þor-
láksöfn?

Já. Framsóknarflokkurinn vill 
að sveitarfélög hafi forkaupsrétt á 
aflahlutdeild sem selja á úr sveitarfé-
laginu. En það blasir við, eins og áður 
segir, að styrkja þarf ákvæði laga þar 
um. 

Sigurður Ingi Jóhannasson, 
forsætisráðherra (1. sæti)
Silja Dögg Gunnarsdóttir, 

alþingismaður (2. sæti)
Ásgerður Kristín Gylfadóttir, 

hjúkrunarstjóri, sveitastórnarmaður 
og jógakennari (3.sæti)

Einar Freyr Elínarson, sauðfjár- 
og ferðaþjónustubóndi (4.sæti).

Heilbrigðisþjónusta og bættar 
samgöngur stærstu málin
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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

V
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34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
m/opnanlegum glugga

kr. 189.900,- án fylgihluta

kr. 219.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

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

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is ATH! 34 mm bjálki / Tvöföld nótun

RISA HAUSTTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is
lifland@lifland.is

Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri
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Ærblanda með fiskimjöli
Orkuríkt kjarnfóður 
með 24% próteini. 
Kjarnfóðrið inniheldur 
15% fiskimjöl sem eykur 
meltanleika próteina. 
Hentar þar sem þörf er á 
sterku fengieldi.

Ærblanda LÍF
Hagkvæmur valkostur 
með 15% próteininnihaldi 
sem byggir að öllu leyti á 
jurtaafurðum. Hentar vel 
með miðlungsgóðum 
heyjum.

Lífland býður frían flutning á Ærblöndum á næstu stöð Samskipa, hvert á 
land sem er, miðað við 150 kg pöntun eða meira. 
Tilboðið gildir til og með 16. desember næstkomandi.

Ærblöndur fást í öllum verslunum Líflands og hjá endursöluaðilum víða um land. 

Ærblöndurnar fást í 25 og 500 kg nettum fjögurra hanka sekkjum. 

Óerfðabreytt kjarnfóður fyrir íslenskt sauðfé

Verð
Ærblanda háprótein

25 kg

500 kg

Ærblanda LÍF

25 kg

500 kg

3.560 kr.

45.730 kr.

65.920 kr.

2.490 kr.

Verð með vsk.

Bættu fengieldið með fóðrinu frá Líflandi
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18. tölublað, 2. árgangur 

Óvænt 
útspil Pírata
Óhætt er að segja að miðað við hvað 
gekk á í apríl, þegar ákveðið var að 
ganga til kosninga í haust, sé kosn-
ingabaráttan tíðindalítil. Engin mál 
eru í brennipunkti og allir lofa öllum 
flestu fögru. Varla er minnst á stærsta 
hagsmunamál þjóðarinnar, gjaldmið-
ilsmálin, og hið umdeilda framsal 
aflaheimilda er ekki til umræðu.

Því kom óvænt útspil Pírata sem 
ferskur gustur inn í dauflega barátt-
una, þegar þeir boðuðu alla nema 
stjórnarflokkana til viðræðna um 
myndun nýrrar ríkisstjórnar. Vel má 
vera að þetta snúist að hluta í höndum 
Birgittu og félaga en það er ekki víst.

Kjósendur eru margir langþreyttir á 
loðnum svörum um hvað taki við af 
loforðaveislu kosningabaráttunnar 
lokinni. Auðvitað er erfitt að útiloka 
samstarf við aðra flokka í módeli sam-
steypustjórnanna, en það er allavega 
hressandi að vita hvert er fyrsta val 
einstakra flokka.

Allt bendir til þess að ríkisstjórn hægri 
flokkanna kolfalli og slái jafnvel met 
þeirrar síðustu í fylgistapi, munar þar 
mestu um fall í fylgi við Framsókn. 
Því er óhætt að spá því að fyrsta lota 
viðræðna um nýja ríkisstjórn verði á 
milli hinna þingflokkanna fjögurra 
eða fimm.

Fleira en færra bendir einnig til þess 
að þeir nái saman um helstu mál-
efni. Kerfisbreytingar á stjórnarskrá 
og kosningu um framhald viðræðna 
við ESB, svo stærstu málin séu nefnd. 
Helst er að steytt geti á því hver fari 
með forsætið, en stærsti flokkur sam-
steypunnar hlýtur að eiga fyrsta val 
um slíkt.

Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

uppþvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 7 þvottakerfi
og þurrkun.

hvíT Nú kr. 109.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

uppþvottavél
FSILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 39db með 6 þvottakerfi
og þurrkun.

STáL Nú kr. 101.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 119.900

þurrkari - barkalaus
T76280AC
Barkarlaus þurrkari með 
rakaskynjara. Tekur 8 kg. af þvotti. 
Ný ryðfrí tromla sem minnkar slit og 
snýst í báðar áttir.

Nú kr. 92.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 109.900,-

þurrkari - barkalaus
T61271AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 84.900.- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

þvottavél
Lavamat 63472FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 84.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 99.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 63272FL
Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi.
íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 75.900,- 
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 89.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

þvottavél
Lavamat 76806FL
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. 

Nú kr. 126.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 149.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

þvottavél
Lavamat 76485FL
Tekur 8 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor. 
íslensk notendahandbók. 

Nú kr. 109.900,-
LÆKKAÐ vERÐ: kr. 129.900,-

Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor

15%
LÆKKAÐ VERÐ* 

MEÐ AFSLÆTTI AÐ AUKI

* 
Í síðasta mánuði lækkaði Ormsson öll verð á AEG þvottavélum, þurrkurum, uppþvottavélum vegna styrkingar á gengi krónunnar og hagstæðra innkaupa.
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Baksíðan
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