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Bókhaldskerfi í áskrift 
Microsoft Dynamics NAV er eitt mest selda 

bókhaldskerfi landsins og fæst í mánaðarlegri áskrift.

Þú færð fullbúna viðskiptalausn með
sérkerfum frá Wise á navaskrift.is

Bjóðum einnig O�ce 365 í áskrift.
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Húsið við 
Hamarinn

Gylfa oG  
Pétri þakkað

Á
kvörðun heilbrigðisráðuneytisins 
um skyndilega lokun dvalar- og 
hjúkrunarheimilisins á Kumbaravogi 

á Stokkseyri hefur vakið hörð viðbrögð. 
Stjórn Félags eldri borgara á Selfossi beinir 
þeim eindregnu tilmælum í ályktun frá fé-
laginu til framkvæmdastjóra og bæjarstjórn-
ar Árborgar að hefja tafarlaust viðræður 
við heilbrigðisyfirvöld um að Kumbaravogi 
verði ekki lokað fyrr en væntanlegt hjúkr-
unarheimili hefur verið opnað á Selfossi.

Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfull-
trúi S-lista og stjórnarmaður í SASS tekur  
undir með það og vill láta reyna á hvort 
sveitarfélögin á Suðurlandi stígi fram, þar 
sem þetta varði þetta svæðið allt, og tryggi 
lágmarksúrbætur á staðnum í samstarfi við 
rekstraraðila, svo hægt verði að halda heim-
ililnu í rekstri þar til nýtt hjúkrunarheimili 
verður tekið í notkun á Selfossi. 

Eggert segir það hafa verið sinn skiln-
ing eftir yfirferð með rekstaraðila Kumb-
aravogs að ekki yrði gripið til svo harka-
legra aðgerða að svo stöddu, að minnsta 
kosti ekki fyrr en nýtt hjúkrunarheim-
ili yrði tekið í notkun á Selfossi. „Þessi 
ákvörðun er reiðarslag fyrst og fremst fyr-
ir heimilisfólkið sem fjarlægt er af heimili 
sínu með valdboði og mikilvægur hlekkur 
í samfélaginu hér er lagður af með einu 
pennastriki og er það áfall fyrir alla sem 
að koma. Því vil ég láta reyna á aðkomu 
sveitarfélaganna að því að tryggja rekstur-

inn  tímabundið,“ segir Eggert Valur.
Ásta S. Stefánsdóttir, fram-

kvæmdastjóri Árborgar, segir í grein í 
Suðra í dag að bæjarráð Árborgar hafi 
ályktað á þá leið að það harmi að ekki 
skyldi vera unnt að halda Kumbaravogi 
í rekstri þar til nýtt heimili væri tilbú-
ið. „Kumbaravogur er stór vinnustaður í 
sveitarfélaginu og er miður að til lokunar 
hafi komið og vonast bæjarráð til þess að 
starfsfólki gangi vel að finna önnur störf. 
Bæjarráð hefur einnig óskað eftir því að 
byggingu nýs heimilis verði flýtt svo sem 
unnt er og bent á að heimilið þyrfti að vera 

með 60 rými með möguleika á stækkun í 
80 rými“, segir Ásta.

bgs

sveitarfélögin tryggi tíma- 
bundið rekstur kumbaravogs

Kumbaravogur á Stokkseyri. 
Mynd björn Ingi bjarnason.

ásta S. StefánsdóttirEggert Valur
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SÆKJUM OG SENDUM

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

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

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

Hitaveitu &   
        gasskápar
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fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Öll helstu 
merkin í 
dekkjum Dekkjaþjónustan • Auðbrekku 2 • S: 557-6644/ 823-6644

Verið velkomin, þú finnur okkur líka á facebook
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my style
Holtasmára 1
201 Kópavogur
(Hjartaverndarhúsið)
Sími 571 5464

Netverslun á tiskuhus.is
Stærðir 38-52

Flott ný sportlína frá ZHENZI
verð frá kr. 3.990

að skapa myndlist er þjálfun 
sem allir geta þróað með 
sér og samtímis fæst auk-

in ánægja og skilningur á myndlist 
almennt. Nú á vorönn verða haldin 
tíu fjölbreytt, ný námskeið og vinnu-
stofur í myndlist í Listasafni Árnes-
inga í Hveragerði sem vert er að 
athuga hvort sem þú ert byrjandi, 
lengra kominn eða lærður. Verkefnið 
ber yfirskriftina LISTRÝMI og er í 
umsjón Guðrúnar Tryggvadóttur 
myndlistarmanns. LISTRÝMI hófst 
haustið 2015 í Listasafni Árnesinga 
og hefur verið í þróun til að koma til 
móts við óskir og þarfir samfélagsins 
á Suðurlandi. 

Nú á vörönn verður boðið upp 
á kvöldnámskeið í teiknun 1- 2, 
teiknun 3, anatómíu, portrett og 
módelteikningu. Einnig verða 
haldnar vinnustofur sem eru helg-
arnámskeið í olíumálun, akrílmálun 

og blandaðri tækni, vatnslitamálun, 
ljósmyndun eða mótun. Barnanám-
skeið fyrir 8-10 ára og 11-12 ára og 
námskeið í myndasögugerð fyrir 
unglinga.

Leiðbeinendur LISTRÝMIS eru: 
Andri K. Andersen, Dagný Guð-
mundsdóttir, Guðrún Tryggvadóttir, 
Jakob Veigar Sigurðsson, Mýrmann 
og Pétur Thomsen. 

Innritun er hafin en öll heimili í 
Árnessýslu fá nú í vikunni sendan 
bækling með nánari upplýsingum 
um námskeiðin og vinnustofurnar. 
Einnig er hægt að nálgast upplýs-
ingar á vefsíðu Listasafns Árnes-
inga www.listasafnarnesinga.is, hafa 
samband með netfanginu listrymi@
listasafnarnesinga.is  eða hringja 
í síma  safnsins 483 1727 eða um-
sjónarmanns LISTRÝMIS, Guðrúnu 
863 5490. Verkefnið nýtur stuðnings 
Uppbyggingarsjóðs Suðurlands.

viltu teikna, mála, 
mynda eða móta?

Guðmundur Kr. Jónsson, for-
maður UMFS, veitti Þóri 
Hergeirssyni handboltaþjálf-

ara frá Selfossi gullmerki félagsins 
fyrir afrek hans með landsliði Nor-
egs. Guðmundur hitti á Þóri þar sem 
hann var ásamt fjölskyldu hjá Her-

geiri Kristgeirssyni föður sínum um 
jólin.

Þórir náði þeim einstaka árangri 
í ár að vinna bronsverðlaunum á 
Olympíuleikum, auk þess sem hann 
varð Evrópumeistari með liði sínu 
nýverið. Þórir er án efa sá íslenskur 

þjálfari sem bestum árangri hefur náð 
með lið sitt í ár og frá upphafi vega, en 
um það bera sex heims-, Evrópu-, og 
Ólympíutitlar ótvírætt vitni. 

Á myndinni má auk Þóris sjá eig-
inkonu hans og dóttur, auk Mumma 
formann UMFS.

þeir Gylfi Haraldsson og Pétur 
Skarphéðinsson létu nýlega af 
störfum sem læknar í Laugar-

ási eftir áratuga starf. Óhætt er að 
segja að þeir njóti fádæma vinsælda í 
héraðinu, enda reynst einstakir læknar 
og farsælir í starfi. Slegið var upp hátíð 
af íbúum Uppsveita Árnessýslu þeim 
til heiðurs á dögunum og mætti mik-
ið fjölmenni. Þeim var meðal annars 
veitt sérstök heiðursviðurkenning 
frá Lionshreyfingunni fyrir störf sín. 
Þeirra félaga verður sárt saknað af 
læknastofunni, enda hafa þeir sett 
mark sitt á samfélagið með afgerandi 
hætti og heilsugæslan í Laugarási 
framúrskarandi góð.

þórir Hergeirsson 
fær gullmerki Umfs

Gylfa og Pétri þakkað 
fyrir einstakt starf

Pétur Skarphéðinsson og gylfi Haraldsson.

vegagerðin hefur samþykkt 
tilboð pólskrar skipasmíða-
stöðvar í smíði nýs Herjólfs 

og samningar undirritaðir. Gert er 
ráð fyrir að nýja Vestmannaeyjaferj-
an hefji siglingar sumarið 2018. 
Landeyjahöfn og nýr Herjólfur áttu 

upphaflega að fylgjast og var höfnin 
hönnuð fyrir ferju sem risti grynnra 
en núverandi ferja. Ferjusmíðinni var 
frestað en Landeyjahöfn opnuð sum-
arið 2010 .

Gert er ráð fyrir að nýja skipið 
verði afhent í júlí árið 2018. Það verð-

ur álíka stórt og gamli Herjólfur, en 
grunnristara og með skrúfubúnaði 
sem á að auðvelda skipstjórum að 
stýra við erfiðar aðstæður. Áætlan-
ir hönnuða gera ráð fyrir að nýting 
Landeyjahafnar muni batna verulega 
og verða á bilinu 76 til 89 prósent.

samið um smíði Herjólfs 

styrkir veittir 
úr vísindasjóð
sveinn Aðalsteinsson, formaður 

stjórnar Vísinda- og rannsóknar-
sjóðs Suðurlands, Guðni Th. Jóhann-
esson forseti Íslands og styrkhafar 
sjóðsins þetta árið, þær Aldís Erna 
Pálsdóttir, Aníta Þorgerður Tryggva-
dóttir og Ingibjörg Steinunn Sæ-
mundsdóttir, en styrkinn hlutu þær 
fyrir lokaverkefni þeirra í meistara-
námi í íþrótta og heilsufræði: Fjölþætt 
heilsurækt í sveitarfélögum fyrir 60 
ára og eldri.
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Bjartar vonir og 
brostin fyrirheit
Engin leið er að segja til um það nú hvernig nýrri ríkisstjórn farn-

ist landstjórnin, þó nauman hafi hún meirihlutann. Gangi efna-
hagsmálin vel og ekki gefi alvarlega á bátinn með verðbólguskoti 

og gengisfalli þá hefur nýja stjórnin allar forsend-
ur til þess að sitja út kjörtímabilið, nema óvænt 
átök rísi í millum flokkanna, út af til dæmis land-
búnaðar- eða Evrópumálum. Ekkert bendir hins-
vegar til þess að svo verði.

Bjartar vonir margra hægri manna eru bundnar 
við stjórnina en hætt er við að erfitt geti reynst fyrir 
Viðreisn og Bjarta framtíð að útskýra hvað varð um 
fögur fyrirheit um kerfisbreytingar og Evrópuvexti.

Viðreisn virðist að mestu sátt við sitt hlutskipti 
og taldi líklega meira virði að mynda stjórn en 
standa föst á sínum meginmálum. Flokkurinn keyrði fast á loforð um 
lækkun vaxta með myntráði. Þá var kosning um framhald viðræðna við 
ESB afgerandi áherslumál hjá flokknum nýja. Hvorugt náðist fram og 
óljóst orðalag um þingmál um framhald viðræðna við lok kjörtímabilsins 
er svo sannarlega þunn niðurstaða á stærsta hagsmunamáli samtímans.

Gangi stjórnin rösklega til verks við uppbyggingu innviða, vegamál, 
menntamál og heilbrigðismál, nái utan um straum ferðamanna með 
komugjöldum af einhverju tagi, og leiði átak í húsnæðismálum þá getur 
henni gengið býsna vel. Hættan felst í falli krónu og himinháum vöxtum.

Ólíklegt er að ráðist verði í umdeildar kerfisbreytingar af neinu tagi 
eða stórfelldar einkavæðingar. Til þess er meirihlutinn of naumur og 
stjórnin innbyrðis of veik.

Sjálfstæðisflokkurinn vann eftirleik kosninganna vegna þess að 
vinstri blokkin náði ekki saman. Sumpart virtist hún lítt spennt fyrir 
stjórnarþátttöku og átakanlega skorti á forystu um að negla slíkt sam-
starf saman. Því stjórnar Sjálfstæðisflokkurinn landinu sem með hrein-
an meirihluta væri. Það er næsta ótrúleg staða tæpu ári eftir Panamafár-
ið og áratug frá efnahagshruni.

Sjálfstæðisflokkurinn drottnar á ný yfir íslenskum stjórnmálum. 
Hann velur flokka til samstarfs á meðan sundraður vinstrikantur virð-
ist dæmdur til stjórnarandstöðu um langt skeið. Félagshyggjuflokkarn-
ir geta sjálfum sér um þessa stöðu kennt. Ósamstaða, sundurlyndi og 
klofningur leiddi til þessa. Sjálfsagt rís eitthvað úr þeim rústum, en á 
meðan ríkir höfuðandstæðingurinn sem aldrei fyrr.
 Björgvin G. Sigurðsson
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Hugrún Harpa Reynisdótt-
ir hefur verið ráðin í starf 
forstöðumanns 

Þekkingarsetursins Ný-
heima. Hugrún Harpa er 
með meistarapróf í um-
hverfis- og auðlindafræði 
frá Háskóla Íslands og hef-
ur einnig lokið BA-prófi í 
félagsfræði frá sama skóla. 
Hún hefur starfað síðast-
liðin tvö ár hjá Þekkingarsetrinu 
sem verkefnastjóri og þar fengist 
við ýmis verkefni, einkum varðandi 

rannsóknir á högum ungs fólks og 
á umhverfismálum. Hugrún Harpa 

er fædd og uppalin á Hlíða-
bergi á Mýrum. Hún er nú 
búsett á Höfn, eiginmaður 
hennar er Trausti Magnús-
son og börn þeirra eru þrjú: 
Sigursteinn Ingvar (9 ára) og 
tvíburarnir Sólrún Freyja og 
Svavar Breki (4 ára).

Hugrún Harpa tekur við 
starfinu 1. febrúar af Davíð Arnari 
Stefánssyni sem heldur til starfa hjá 
Landgræðslu ríkisins.

hugrún harpa nýr 
forstöðumaður Nýheima

lionshreyfingin heiðraði ný-
verið fyrstu stjórn Lkl. Dynks 
sem var stofnaður í Skeiða- 

og Gnúpverjahreppi fyrir að verða 
þremur árum. Fyrstu stjórn Dynks 
skipuðu þeir Bjarni Ásbjörnsson, 
Oddur Guðni Bjarnason og Jóhann-
es Eggertsson, formaður. Jónas Yngvi 
Ásgrímsson, núverandi formað-
ur Dynks, nældi heiðursmerkjum í 
kappana á fyrsta fundi klúbbsins eftir 
áramót.

Gestur fundarins var Kjartan 
Garðarsson, verkfræðingur, sem flutti 
merkilegt erindi um kaldan samruna 
og aðra orkugjafa framtíðarinnar. 
Samkvæmt því verður ekki skortur á 
afar hagkvæmum og umhverfisvæn-
um orkugjöfum af ýmsu tagi sem 
munu valda stakkaskiptum í þróun 
samfélaga framtíðarinnar.

Meðal þess sem Kjartan sagði var 
að áhrif hinnar nýju tækni á heiminn 
og orkukerfi hans verði ánægjuleg í 
fyllingu tímans. Menn sjá fyrir sér 
lokin á notkun jarðefnaeldsneytis, 
umverfisvænni farartæki og vélar, 

einfaldari raforkukerfi án sjónmeng-
andi háspennumastra, hreinna loft og 
hreinna land. Með nægri, ódýrri orku 

verður einnig unnt að breyta eyði-
mörkum í gróðursæla reiti.

forseti Íslands, Guðni Th. Jó-
hannesson, afhenti Mennta-
verðlaun Suðurlands 2016 

við hátíðlega athöfn á hátíðarfundi í 
Fjölbrautaskóla Suðurlands á Selfossi 
í síðustu viku.  Við það tækifæri af-
henti forsetinn líka tvo peningastyrki 
til háskólanemenda úr Vísinda- og 
rannsóknarsjóðs Suðurlands. 

Það eru Samtök sunnlenskra 
sveitarfélaga sem  veita árlega verð-
laun fyrir framúrskarandi framlag 
á sviði menntunar á Suðurlandi 
sem um leið er hvatning til frekari 
dáða. Að þessu sinni fóru verðlaun-
in til Framhaldsskólans í Austur 
– Skaftafellssýslu en  skólinn hefur 
unnið markvisst að náttúrufarsrann-
sóknum með nemendum sínum allt 
frá árinu 1990. 

Nemendur skólans kynnast nátt-
úrurannsóknum með vettvangsferð-
um, mælingum og rannsóknarúr-
vinnslu. Rannsóknirnar snúa að 
jökulsporðum, framvindu gróðurs á 
Skeiðarársandi, viðgangi álftastofns í 
Lóni og fuglum í fólkvanginum Ós-
landi á Höfn. 

„Skólinn er í samstarfi við Jökla-
rannsóknafélag Íslands, Fuglaathug-
unarstöð Suðausturlands og Náttúru-
stofu Suðausturlands og nemendur 
öðlast þannig mikilvæga þekkingu á 
náttúrunni og fá leiðsögn í vísinda-
legri úrvinnslu sem nýtist áfram í 
lífinu og frekari námi.  Það er mat 
úthlutunarnefndar að náttúru-

rannsóknir skólans eru einstakar á 
margan hátt og eiga ekki sinn líka á 
framhaldsskólastigi. Þær eru einstakt 
framlag til rannsóknarvinnu og 
kennslu á náttúrunni í nærsamfélagi 
skólans sem nýtist m.a. nemendum, 
fræðasamfélaginu og sögu lands og 
náttúru á Íslandi“, segir meðal annars 
í umsögn vegna verðlaunanna.

fas hlaut mennta-
verðlaun suðurlands

fyrsta stjórn lkl.  
Dynks heiðruð

Oddur, bjarni, Jóhannes, Jónas og björgvin Skapti.

sveitarstjórn Skeiða- og Gnúp-
verjahrepps lýsir undrun sinni 
á því að fasteignamat tveggja 

vindmylla Landsvirkjunar á Hafinu 
fyrir ofan Búrfell sé jafn lágt og raun 
ber vitni. Fasteignamat hvorrar myllu 
er tæplega 32,8 milljónir króna.

Í janúar í fyrra kærði sveitarfélagið 
útgefið mat til Þjóðskrár en á síðasta 
fundi sveitarstjórnar var lagt fram bréf 
frá Þjóðskrá þar sem fram kemur að 
fasteignamatið standi óbreytt. Sveitar-
félagið hefur óskað eftir rökstuðningi 
frá Þjóðskrá fyrir því að fasteignamat 
vindmyllanna standi óbreytt og lýs-
ir undrun sinni á lágu mati. Í bókun 
sveitarstjórnar segir að enginn vafi 
leiki að að matið sé langt undir stofn-
kostnaði mannvirkjanna.

vilja rök fyrir lágu fast-
eignamati á vindmyllum

Leikskólinn Jötunheimar 
fær smásjá að gjöf

leikskólanum Jötunheimar 
hefur borist glæsileg 
gjöf frá foreldra-

félagi skólans. Félagið 
gaf skólanum stafræna 
smásjá. Hún mun nýt-
ast vel í skólastarfinu til 
þess að rannsaka allt milli 
himins og jarðar. Hægt er 
að tengja hana við tölvu og 
þannig fá stóra og góða mynd af því 

sem verið er að skoða. Síðan er hægt 
að tengja tölvuna við skjávar-

pann í salnum og þannig 
nýtt stóra sýningartjaldið 
í miðrýminu. Enda-
lausir möguleikar fyrir 
börnin að nýta gjöfina. 

Leikskólinn Jötunheim-
ar þakkar foreldrafélaginu 

kærlega fyrir rausnarlega gjöf.
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Hrútavinafélagið Örvar á 
Suðurlandi hefur heiðrað 
mann og annan frá því fé-

lagið var stofnað að Tóftum í Stokks-
eyrarhreppi hinum forna á Hrúta-
sýningu haustið 1999.

 Hrútavinafélagið  heiðraði tíu 
Stokkseyringa á tíu ár afmæli fé-
lagsins árið 2009 og  var heiðrunin 
á Bryggjuhátíðinni  um sumarið. 
Heiðrað var fyrir ýmis góð störf í 
Stokkseyrarsamfélaginu síðustu ár 
og áratug.

þau eru talin frá vinstri á 
mynd:
• Kristrún Ósk Kalmannsdóttir, 
húsmóðir, hagleikskona og umboðs-
maður Morgunblaðsins, nú látin.

• Margrét S. Frímannsdóttir f.v.  
forstöðumaður á Litla-Hrauni, f.v. 
oddviti og alþingismaður.

• Guðrún Kristmannsdóttir, hús-
móðir og fiskverkakona í rúma hálfa 
öld.

• Ragnhildur Jónsdóttir, húsmóðir 
og meðhjálpari í Stokkseyrarkirkju.

• Grétar Zópaníasson, f.v. starfs-
maður Árborgar og síðasti sveitar-
stjóri á Stokkseyri.

• Kristján Friðbergsson f.v. forstöðu-
maður á Kumbaravogi, nú látinn.

• Sigríður Kolbrún Guðjónsdóttir, 
f.v. hjúkrunarforstjóri á Kumbaravogi.

• Helga Jónasdóttir, húsmóðir og 
starfskona við barnaskólann á Stokks-
eyri í rúm 30 ár.

• Theódór Guðjónsson f.v. skóla-
stjóri barnaskólans á Stokkseyri um 
árabil, og séra Úlfar Guðmundsson 
f.v. sóknarprestur á Stokkseyri og 
Eyrarbakka í áratugi.

Á þessari heiðrun sést berlega 
hversu yfirsýn Orðunefndar Hrúta-
vinafélagsins er margþætt á hið sam-
félagslega mikilvægi starfa.

 

Æfingar eru nú hafnar á að-
alsýningu leikársins hjá 
Leikfélagi Selfoss í Litla 

leikhúsinu við Sigtún og mikil gleði 
og kraftur ríkir í húsinu. Verkið heit-
ir Uppspuni frá rótum og er eftir þá 
Ármann Guðmundsson, Sævar Sigur-
geirsson og Þorgeir Tryggvason.

Verkið er fjölskyldusaga þar sem 
saman eru komnir fjórir ættliðir og 
hefst þegar Sigurður gamli, sem var í 
senn eiginmaður, pabbi, afi og langafi 
annarra persóna verksins, er nýlátinn. 
Fjölskyldusagan er rakin í grófum 
dráttum í öfugri tímalínu og spannar 
mestalla 20. öldina. Þar skiptast á skin 
og skúrir í samskiptum ólíkra póla 
friðar, ófriðar, náttúrusinna og fram-
kvæmdasinna, brottfluttra og aðfluttra 
auk ýmissa annarra litbrigða mann-
eskjunnar. Verkið er bæði gaman og 
alvara með fjölda skemmtlegra laga 
sem einnig eru samin af áðurnefndu 
þríeyki. Það var fyrst sýnt á heimavelli 
þremenningana á Húsavík árið 2000 
en er nú sett upp í annað sinn.

Leikstjóri sýningarinnar er Þórey 
Sigþórsdóttir leikkona og leikstjóri. 
Alls eru 15 leikarar í sýningunni, 
hæfileg blanda af reyndum kempum 

sem og rísandi stjörnur framtíðarinn-
ar. Auk þess er fjöldi fólks sem vinnur 
hin fjölmörgu en gríðarlega mikil-
vægu handtök baksviðs. En betur má 
ef duga skal og vill leikfélagið endi-
lega fá fleira fólk til liðs við sig til að 
vinna að sýningunni, hvort sem er að 
skrúfa, mála, hvísla, greiða eða vinna 
leikmuni. Við hvetjum alla sem hafa 
áhuga á að taka þátt þessu skemmti-
lega starfi að leita okkur uppi á fésbók-
inni til að bjóða fram krafta sína.

Frumsýning er áætluð 24. febrúar 
og bíður leikfélagið spennt að sýna 
Sunnlendingum og landsmönnum öll-
um þessa skemmtilegu sýningu. Það 
er ekkert víst að þetta klikki. Einnig 
viljum við tilkynna að til stendur að 
stíga eitt stutt skref fyrir þumalinn, 
en risaskref fyrir leikfélagið fljótlega 
þegar snapchatreikningur í nafni leik-
félagsins verður stofnaður þar sem 
hæg verður að fylgjast með skemmti-
legum innskotum úr starfi félagsins.

leikfélag selfoss: 
Uppspuni frá rótum

„þegar Hrúta- 
vinir heiðra 
þá er heiðrað“

Mynd: Magnús Hlynur Hreiðarsson.

sérfræðingar Vegagerðarinnar 
skoða nú hvort rök standi til 
takmarkana á fjölda stórra og 

flutningabíla sem ekið er yfir Ölfusár-
brú við Selfoss. Engin takmörk eru 
nú á því hve margir slíkir mega vera á 
brúnni í einu, en hámarksþungi hvers 
þeirra má þó ekki fara yfir 44 tonn.

„Að setja einhver takmörk er á um-
ræðustigi og þá horfum við til þess að 
ekki væru fleiri en tveir stórir bílar á 
brúnni í einu,“ segir Svanur G. Bjarna-

son, svæðisstjóri Vegagerðarinnar á 
Suðurlandi, í samtali við Morgun-
blaðið fyrr vikunni. Svanur bætur við: 
„Svo ég tali fyrir sjálfan mig þá finnst 
mér frekar óþægilegt að aka yfir brúna 
um leið og þrír til fjórir flutningabílar 
eru þar. Verði umferðin takmörkuð 
yrði þá væntanlega sett upp umferð-
armerki við hvorn sporð hennar sem 
gefa þetta til kynna og svo fylgst með 
því að þessar takmarkanir verði virtar 
af bílstjórum.“

Umferð verði takmörkuð um ölfusárbrú

kammerkór Suðurlands tek-
ur um þessar mundir þátt í 
menningarhátíðinni Nordic 

Matters ásamt fjölda listamanna frá 
Norðurlöndunum.

Norræn menning og listir verða 
í brennidepli hjá Southbank Centre 
í London allt árið 2017 með menn-
ingarhátíðinni Nordic Matters, sem 
hefst formlega í dag. Southbank Centre 
er stærsta menningarmiðstöð Bret-
lands og hún stendur við hinn líflega 
suððurbakka Thames árinnar í mið-
borg London og hana sækja um 5 millj-
ónir gesta ár hvert. Boðið verður upp á 
fjölbreytta norræna menningardagskrá 
á sviðum byggingarlistar, bókmennta, 
tónlistar, dans, myndlistar, hönnunar, 
tísku og matvæla auk þess sem hægt 
verður að sækja fjölda fyrirlestra og 

málstofa.
Sérstök áhersla verður lögð á mál-

efni barna og ungs fólks, jafnrétti kynj-
anna og sjálfbærni frá norrænu sjón-
arhorni og verða viðfangsefnin fléttuð 
inn í allar lista- og menningarhátíðir 
Southbank Centre á árinu. Má þar 
nefna barnahátíðina Imagine, Being a 
Man, Women of the World, kórahátíð-
ina Chorus, London Literature Festival  
og Norræna músíkdaga 2017.

Dagskráin verður í þróun allt árið 
en íslenskir þátttakendur eru rithöf-
undarnir Sjón og Þórarinn Eldjárn, 
Reykjavíkurdætur, Víkingur Ólafsson, 
Kammerkór Suðurlands, Birgitta Sif 
og Bjargey Ólafsdóttir. Íslenski dans-
flokkurinn mun flytja verkið Fórn eftir 
Ernu Ómarsdóttur, Ragnar Kjartans-
son, Gabríelu Friðriksdóttur, Matt-

hew Barney og Valdimar Jóhannsson. 
Einnig verður flutt tónverk eftir Daníel 
Bjarnason og Önnu Þorvaldsdóttur 
tónskáld. Íslenski kórinn í London 
syngur við opnunarhátíðina í dag und-
ir stjórn Helga Rafns Ingvarssonar.

Stjórnendur Southbank Centre 
kynntu dagskrá ársins að viðstöddum 
menningarmálaráðherrum Norður-
landanna og breskum starfssystkinum 
þeirra Karen Bradley og Matt Hancock. 
Karitas H. Gunnarsdóttir, skrifstofu-
stjóri menningarmála, sótti opnunina 
fyrir hönd Kristjáns Þórs Júlíussonar 
mennta- og menningarmálaráðherra 
og einnig voru viðstaddir sendiherra 
Íslands auk fulltrúa frá Íslandsstofu, 
Reykjavíkurborg, Kvikmyndamið-
stöð Íslands, utanríkisráðuneytinu og 
sendiráði Íslands í London.

kammerkór suðurlands á 
menningarhátíð í london
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við sérhvert upphaf er við 
hæfi að staldra við, gera upp 
liðinn tíma og leggja lín-

ur fyrir framtíðina.  Í upphafi árs er 
hverjum manni hollt að skyggnast 
með þessum hætti inn í líf sitt og 
greina hvort ástæða sé til þess að gera 
breytingar.  Slík skoðun getur snúið 
að þáttum sem snúa beint að við-
komandi sjálfum, háttsemi gagnvart 
þeim sem samferða honum eru á lífs-
göngunni eða samfélaginu sem hann 
lifir í.  Þetta er góður tímapunktur til 
að skoða það hver við erum, hvar við 
stöndum, hvert við stefnum og hvað 
við höfum að gefa. Erum við á réttri 
leið?  Við getum ekki öllum stund-
um leyft okkur að hugsa um okkur 
sjálf því við erum hluti af heild, s.s. 
fjölskyldu, samfélagi, þjóðfélagi eða 
einhverju þaðan af stærra.  Vissulega 
verðum við að hugsa vel um okkur 
sjálf til að geta verið virk innan okk-
ar heildar en væntingar eru gerðar til 
allra sama hvaða stöðu í samfélaginu 
þeir gegna.

Sem þjóð hafa Íslendingar komist 
á þann stað í alþjóðasamfélaginu sem 
Ísland er á í dag með samstöðu og 
samtakamætti.  Það er því miður ekki 
sjálfgefið að friður og frelsi ríki þó svo 
flestir séu þeirrar skoðunar að þannig 
eigi það að vera.  Ef friður ríkir manna 
á milli, fólk tilbúið til fyrirgefningar 
og að sýna umhyggju fyrir náungan-
um byggist upp sterkt samfélag sem 
eftirsóknarvert er að taka þátt í.

Við erum lánsöm þjóð með t.d. það 
að ekki ríki stríðsástand á Íslandi þar 
sem þungum vopnum er beitt.  Hugs-
anlega erum við líka að einhverju 
leyti ónæm fyrir þannig ástandi þar 
sem fréttir af hörmungum herja dag-
lega á okkur í gengum fjöl- og sam-
félagsmiðla.  Þrátt fyrir þá velsæld 
sem við búum við sem þjóð eru kjör 
fjölskyldna misjöfn og okkur greinir á 
um aðferðarfræði í mörgum málum.  
Á stundum er greiningarmunurinn 
svo mikill að veruleg óþægindi eða 
hreinlega tjón hlýst af fyrir samfélag-
ið sem heild. Samstaða manna á milli 
er ekki heldur sjálfgefin en að baki 
samstöðu liggur mikil vinna þar sem 
miðla þarf málum og komast að sam-
eiginlegri niðurstöðu. 

Í lífinu er mikilvægt að tileinka 
sér það að vera þakklátur fyrir það 
sem maður hefur.  Það læra þeir best 
sem upplifað hafa hörmungar en því 
miður hættir fólki, sem ekki hef-
ur það slæmt í samburði, til að vera 
vanþakklátt vegna þess sem það ekki 
hefur. Fyrir einstaklinga snýr atferli 
þeirra ekki eingöngu að þeim sjálfum 
heldur að samfélaginu í heild. Því er 
það samfélögum ákaflega dýrmætt 
að sem flestir gangi fram með góðu 
fordæmi sem ýtir undir samstöðu 
og samkennd.  Líf okkar fæstra ef 

nokkurs okkar er áfallalaust.  Þetta 
á líka við um samfélagið sem við lif-
um í.  Á stundum blæs hressilega á 
móti en í annan tíma falla hlutir með. 
Ytri aðstæður hafa vissulega mikil 
áhrif en samheldni, jákvæðni og trú 
einstaklinganna á samfélagið er sá 
hornsteinn sem verðmætastur er að 
margra mati.

Samstaða er styrkur og við sjá-
um það ljóslifandi hjá afreksíþrótta-
fólkinu okkar.  Þegar samstaðan og 
einhugurinn er alger stendur nánast 
ekkert í veginum.  Hérna er hægt að 

minnast á árangur karlalandsliðsins 
okkar í úrslitakeppni EM í Frakklandi 
sl. sumar.  Þjóðin stóð algerlega sam-
einuð í stuðningi við strákana okkar 
og þeir stóðu saman sem einn inni 
á vellinum.  Árangurinn sem náðist 
vakti heimsathygli og einhvern veg-
inn urðu öll önnur viðfangsefni sem 
samfélagið tókst á við miklu léttari.  
Þetta er kannski einföldun á flóknari 
málefnum og aldrei verður það svo að 
allir verði sammála um allt en hóg-
værð og umburðarlyndi fyrir skoðun-
um og gjörðum annarra styrkir sam-
félagið meira en átök um málefni.

Suðurland er samfélag, landmik-
ið en ekki sérlega fjölmennt í sam-
anburði við höfuðborgarsvæðið eða 
stór samfélög í fjarlægum löndum.  
Einhverjum gæti þótt það fulldjúpt 
í árinni tekið að tala um að Suður-
land samanstandi af mörgum ólíkum 
menningarheildum eða heimum.  Það 
er nú samt sem áður svo að á Suður-
landi hafa skapast hefðir og unnið er 
eftir aðferðarfræði sem ólík er svæða 
á milli og oftar en ekki skilur á milli 
við sveitarfélagamörk. 

Suðurland er auðugt landsvæði í 
flestu tilliti.  Stærstur hluti allrar raf-
orku sem framleidd er á Íslandi verður 
til á Suðurlandi, undirlendi er mikið 
og stór hluti allrar landbúnaðarvöru 
sem til verður í landinu er framleidd 
hér, mikill meirihluti frístundahúsa 
eða sumarbústaða er staðsettur á 
Suðurlandi og ferðaþjónusta hérna er 
orðin einhver sú öflugasta á landinu.  
Jarðvarmi er mikill og hágæða kalt 
vatn sem heimsþekkt er orðið finnst 

í miklu magni.  Þetta eru staðreynd-
ir en stórir kostir Suðurlands eru líka 
endalausir möguleikar til skipulags og 
uppbyggingar, nálægðin við höfuð-
borgarsvæðið og lega svæðisins með 
hliðsjón af siglingum milli Íslands og 
Evrópu.

Mjög líklega hugsa ekki allir um 
Suðurland sem heild og því ríkir að 
einhverju leyti ekki full samstaða á 
svæðinu.  Engin innviðagreining er 
til fyrir svæðið allt og hvorki er til 
atvinnu- né umhverfisstefna sem 
saman mætti nefna auðlindastefnu.  
Innviðagreining er nauðsynleg þegar 
sækja þarf fram gagnvart fjárfestum 
og fyrirtækjum með atvinnuupp-
byggingu í huga.  Þrátt fyrir að hátt 
hlutfall raforku sé framleitt á Suður-
landi er hlutfall nýtingar hennar lágt 
á svæðinu. Það er hægt að segja það 
að Sunnlendingar hafi ekki markað 
sér stefnu varðandi það hvernig at-
vinnuuppbygging eigi ekki að eiga 
sér stað á Suðurlandi.  Fer t.d. stór-
iðjustarfsemi saman með vistvænni 
landbúnaðarstarfsemi eða blómlegri 
ferðaþjónustu sem gerir að stórum 
hluta út á náttúruna og hreinleika 
hennar?  Sunnlendingar eru ekki 
sjálbærir þegar kemur að meðferð 
úrgangs sem til fellur á svæðinu og 
aðferðarfræðin við meðhöndlun og 
flokkun úrgangs er breytileg á milli 
sveitarfélaga.  Umhverfisvæn hugs-
un og breytni er framtíðar verðmæti.  
Þó svo okkur finnist við smá í hinum 
stóra heimi ber okkur skylda til að 
leggja þau lóð á vogarskálar sem við 
mögulega getum.  Markmiðið á að 
vera það að flokka og endurnýta allan 
þann úrgang sem til fellur og mögu-
legt er að endurnýta eða endurvinna.  
Urðun úrgangs í miklu magni er ódýr 
skammtímalausn sem við eigum með 
öllum tiltækum ráðum að vinna gegn.

Með meiri samstöðu mun Suður-
land sækja hraðar og markvissar 
fram.  Ef Sunnlendingar taka hönd-
um saman og marka sér sameiginlega 
stefnu í auðlinda- og umhverfismál-
um mun öflugt samfélag eflast mikið 
á komandi árum.

 
Gleðilegt nýtt ár kæru lesendur!

Gunnsteinn R. Ómarsson

Í upphafi árs

þorlÁksHöfn
Mynd: baldvin agnar Hrafnsson

„Sem þjóð 
hafa Ís-

lendingar komist 
á þann stað í al-
þjóðasamfélaginu 
sem Ísland er á í 
dag með samstöðu 
og samtakamætti.
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við lifum á tímum þjóðfélags-
breytinga og þær breytingar 
munu vafalítið halda áfram. 

Líkja má þessum breytingum við 
byltingu á svo ótrúlega mörgum svið-
um. Talið er að mörg þeirra starfa sem 
við vinnum við í dag muni ekki verða til 
innan skamms tíma. Tölvutæknin hefur 
valdið ótrúlegri byltingu. Síminn sem 
allir nota í dag er undratæki, í raun tölva 
með síma sem aukabúnaði. Íslendingar 
í útlöndum fylgjast með Íslenskum fjöl-
miðlum; sjónvarpi, útvarpi, blöðum og 
netmiðlum og taka þátt í samfélagsum-
ræðunni líkt og þeir byggju hér á Fróni.

Ótrúleg þróun hefur orðið í sjáv-
arútvegi bæði til sjós og lands. Færri 
hendur koma nærri verkefnunum en 
afköstin eru meiri. Nútímafjósin eru 
ótrúlega tæknivædd og bændur sem 
hafa verið að taka þessar nýju „hallir“ í 
notkun tala um að það sé eins og þeir 
hafi skipt um vinnu. Færri, miklu færri 
framleiðendur mjólkur, en meira magn. 
Breytingarnar sjást einnig vel þegar 
kemur að heyskap til sveita en heyskap-
ur sem stóð yfir allt sumarið í eina tíð 
tekur nú fáeina daga.

Ferðamönnum hér á landi fjölgar 
sem aldrei fyrr. Allt í einu koma tæplega 
2 milljónir ferðamanna til Íslands. Sum-
ir líta á þetta sem vandamál en aðrir 
líta á ferðamannastrauminn sem tæki-
færi. Vissulega eru tækifæri í þessu en 
spurningin er um innviðauppbyggingu, 
hverjir eiga að greiða og þar fram eftir 
götu. Gistináttaskattur er sú gjaldtaka 
sem stjórnvöld horfa til nú um stund-
ir. Við eigum í öllu falli ekki að óttast 
að skattleggja ferðamenn það er gert í 
flestum löndum, t.d. með borgarskött-
um o.fl. En það er ekki sama hvernig 
sú skattlagning fer fram. Við verðum 
að forðast græðgi sem því miður virð-
ist vera ofaná í allt of mörgum tilfellum 
þegar kemur að þjónustu við ferða-
mennina. En ferðaþjónustunni er vandi 
á höndum vegna gengismála og til þess 
að rukka sömu krónutölu í ár og í fyrra 
þarf að hækka verð í evrum eða pund-
um umtalsvert. 

Í sveitarfélagi okkar er mikið að 
gerast sem tengist ferðaþjónustunni. 
Það er skemmtilegt að fylgjast með því 

sem þegar hefur verið gert og einnig 
uppbyggingunni og öllum þeim tæki-
færum sem eru að skapast. Stór eld-
fjallamiðstöð er í uppbyggingu, fyr-
irtækið Midgard hefur glætt gamla 
stóra steypustöð nýju lífi og þar er ekki 
einungis ferðaskrifstofa heldur einnig 
hostel. Í uppbyggingu eru íbúðarhús og 
iðnaðarhúsnæði og enn vantar sárlega 
íbúðarhúsnæði en uppi eru hugmyndir 
um að reisa smáíbúðir á Hvolsvelli og 
hugsanlega víðar í sveitarfélaginu. Þá 
eru í byggingu tvö ný hótel undir Eyja-
fjöllum, þ.e. í Skálakoti og á Rauðsbakka, 
flest þessara verkefna er einkaframtak. 
Tækifærin liggja víða þannig er rekin 
gistiheimili í félagsheimilinu Gunnars-
hólma einnig er í undirbúningi svipuð 

starfsemi í félagsheimilinu Njálsbúð 
og veitingarekstur er í félagsheimilinu 
Fossbúð og gamli Seljalandsskólinn er 
orðinn að gistihúsi. 

Sveitarfélagið er að byggja myndar-
lega viðbyggingu við hjúkrunar- og 
dvalarheimilið Kirkjuhvol. Ný félags-
miðstöð var tekin í notkun í desem-
ber s.l. Á árinu verður einnig ráðist í 
viðhald og viðbyggingu við Austurveg 
4 á Hvolsvelli en það er gamla kaupfé-
lagshúsið við þjóðveginn. Þangað mun 
skrifstofustarfsemi sveitarfélagsins flytj-
ast auk þess sem húsnæðið verður áfram 
leigt út til annarrar starfsemi svo sem 
verslunarstarfsemi en verslunin verður 
stækkuð í þessum endurbótum. Þá mun 
Landsnet byggja nýtt spennistöðvarhús. 

Fyrsti vísir að ljósleiðavæðingu er í 
framkvæmd og við munum halda áfram 
að sækja í Fjarskiptasjóð varðandi 
áframhald á ljósleiðaravæðingu í dreif-
býli. Það má hins vegar ekki gleyma 
þeim sem aðilum á undanförnum árum 
hafa verið að byggja upp ferðaþjónustu 
og afþreyingu í sveitarfélaginu af mikl-
um myndarskap eða öllum þeim sem 
hafa stuðlað að uppbyggingu sveitarfé-
lagsins okkar. Mörgum þykir nóg um 
en þetta eru tækifæri sem koma upp og 
ómögulegt annað en að nýta þau. Það 
er annaðhvort að hrökkva eða stökkva. 
Við eigum að stökkva því kyrrstaða 
leiðir einungis til stöðnunar.

Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri 
Rangárþings eystra.

að Hrökkva 
Eða stökkva

veðurguðirnir eru okkur 
hliðhollir um þessar mund-
ir. Það yrði ánægjulegt að fá 

annað eins veðurfar eins og við upp-
lifðum á síðasta ári. En þjóðin býr 
í landi  sem á ekki vanda til að geta 
talist hlýindaland. Ekki er allt fengið 
með mikilli hlýnun. Ástandið í þjóð-
málum getur varla annað en 
talist nokkuð gott ef horft 
er til ríkispyngjunnar. 
Mér skilst að hún sé vel 
haldin. Virðist mér að 
þar sé um að þakka ytri 
aðstæðum ekki síður en 
kænsku stjórnmálamanna. 
Útlit er fyrir að einhverskon-
ar stífla sé til staðar þegar kemur 
að ráðstöfun úr pyngjunni, til þeirra 
málaflokka þar sem þörfin er brýnust.

Ef horft er til ástands vegakerfis-
ins og heilbrigðiskerfisins, svo ekki sé 
minnst á aðstöðu á ferðamannastöð-
um. Þá blasir víða við bágborin mynd. 

Í þeim hreppi sem undirritaður lif-
ir og hrærist í  er þörf á umbótum á 
vegum og ferðamannastöðum. Ekki 
sjást á samgönguáætlun merki um að 
úr rætist. Árum saman hefur skýrum 
ábendingum um ástand vegamála á 
svæðinu verið komið til þeirra sem 
talið hefur verið að hafi einhver áhrif 

á því sviði. 
Á fundum með þing-

mönnum kjördæmisins 
ár eftir ár er orðum hei-
manna vel tekið og fyr-
irheit viðhöfð. En lítið 
bólar á úrbótum. Nú síð-

ustu ár hefur einnig verið 
vakin athygli á þörf lagfær-

inga á aðstöðu á ferðmanna-
stöðum. Samfara mjög svo auknum 
ferðamannastraumi. Að því undan-
skildu að ferðamálasjóður úthlutaði 
umtalsverðu fé til útbóta við Hjálpar-
foss, hefur lítið gerst.  Ef vikið er að 
heilbrigðismálum þá er loksins útlit 

fyrir byggingu dvalarheimilis í hér-
aðinu. Ég óttast að árin séu allmörg 
í að það verði tekið í notkun. Ferli í 
framkvæmdum á vegum ríkisins er 
oft óheyrilega langt og flækjustig mik-
ið. Skilst mér að rýmin verði þegar að 
því kemur, tiltölulega fá fram yfir þau 
sem leggjast af við lokun Blesastaða 
og Kumbaravogs. Mér er sagt af þeim 
sem til þekkja að ástand lækninga-
tækja við Heilbrigðisstofnun Suður-
lands sé alvarlegt. Þar megi þakka 
líknarfélögum fyrir að ekki ríki hreint 
neyðarástand. Ekki er nú reisnin mikil 
yfir því.

Ég beini orðum mínum til ykkar 
Alþingismanna kjördæmisins. Ný-
kjörinna sem og reyndra. Ykkar sem 
munið verða til stuðningsliði nýrr-
ar ríkisstjórnar jafnt sem hinna sem 
skipa munu andstöðuna. Ég efast 
ekki um góðan vilja ykkar. Það duga 
ekki góð fyrirheit, við þurfum veru-
legar úrbætur í vegamálum tafar-

laust. Lagfæringar ferðamannastaða 
þurfa að ganga mun hraðar fyrir sig. 
Annars mun mikill skaði af hljótast. 
Heilbrigðismál þarfnast úrbóta. Ekki 
bara á Landsspítalanum. Ekki síður á 
landsbyggðinni. Fleira má telja, en ég 
læt þetta duga.

Þegar árið 2017 verður kvatt vil ég 

sjá áþreifanlegar úrbætur hvað varðar 
þau atrið sem hér eru nefnd.

Engu að síður er ástæðulaust ann-
að en horfa bjartsýnn fram á veginn 
fyrir hönd okkar Sunnlendinga. Þetta 
landsvæði tækifæranna.

Kristófer A. Tómasson, sveitarstjóri 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

Hvað boðar nýjárs blessuð sól?

sEljalanDsfoss

GaUksHöfði Í þjórsÁrDal
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meðal helstu framkvæmda 
á vegum Sveitarfélagsins 
Árborgar á árinu 2017 er 

uppbygging á húsnæði fyrir þjónustu 
við eldri borgara. Bæði er um að ræða 
þátttöku sveitarfélagsins í byggingu nýs 
hjúkrunarheimilis sem ríkið mun reisa 
á lóð HSU við Árveg og stækkun á fé-
lagsaðstöðu og gerð nýrrar dagdvalar 
fyrir aldraða með viðbyggingu við 
Grænumörk 5. 

Sveitarfélögin í Árnessýslu hafa 
lengi barist fyrir því að hjúkrunar-
rýmum verði fjölgað á svæðinu og nýtt 
heimili byggt, enda mikil þörf fyrir 
fleiri hjúkrunarrými og biðlistar langir. 
Ríkið ber ábyrgð á málaflokknum og 
stýrir því hve mikið er byggt og hversu 
mörg rými er heimilt að hafa í rekstri 
hverju sinni. Útreikningar ráðuneytis-
ins bentu lengi vel til þess að nægilega 
mikið væri af dvalar- og hjúkrunar-
rýmum á Suðurlandi að teknu tilliti til 
íbúafjölda. Það var ekki fyrr en vorið 
2014 sem viðurkennt var að þörf væri 
fyrir uppbyggingu á svæðinu, en fyrst 
á árinu 2016 sem gert var ráð fyrir fjár-
magni á fjárlögum til að hefja undir-
búning að byggingu nýs heimilis. 

Á haustdögum 2016 var ritað 
undir samning milli Sveitarfélagsins 
Árborgar og heilbrigðisráðuneytis-
ins um byggingu nýs heimilis með 50 
rýmum. Áætlanir ríkisins gerðu ráð 
fyrir því að á næstu misserum myndu 
dvalarheimilin að Blesastöðum og 
Kumbaravogi loka og þau rými sem 
þar eru myndu flytjast á nýja heimil-
ið.  Raunveruleg fjölgun rýma er því 
aðeins 15, sem að mati sveitarfélags-
ins er ekki nægjanlegt og hefur því 
verið lögð á það áhersla að í hönnun 
nýja heimilisins verði gætt að því að 
auðvelt verði að byggja við og stækka 
heimilið þegar fram líða stundir. 

Lokun Blesastaða og Kumb-
aravogs ber hraðar að en gert var ráð 
fyrir og hefur heimilinu að Blesastöð-
um þegar verið lokað og ráðuneytið 
tilkynnt að Kumbaravogi verði lokað 
hinn 31. mars n.k. Þessi staða hef-
ur í för með sér mikið rask fyrir þá 
íbúa sem finna þarf nýjan samastað 
og hefur bæjarráð Árborgar hvatt til 

þess að farið verði að óskum íbúanna 
þegar kemur að flutningi í ný rými og 
að ákvarðanir verði teknar í samráði 
við þá og aðstandendur þeirra. 

Þessi breyting hefur einnig áhrif 
til hins verra fyrir þá íbúa sem eru að 
bíða eftir að komast í hjúkrunarrými, 
enda má gera ráð fyrir að biðlistar 
lengist. Aukið álag verður jafnframt 
á heimahjúkrun og sjúkradeild HSU 
þar sem möguleikar til hvíldarinn-
lagna skerðast og hafa bæjaryfir-
völd hvatt ráðuneytið til að tryggja 
að nægu fjármagni yrði veitt til 
heimahjúkrunar. Þá mun Sveitarfé-
lagið Árborg endurnýja eldri umsókn 
sína til ráðuneytisins þar sem sótt er 
um heimild til að bjóða upp á dvöl 
næturlangt í dagdvölinni Vinaminni. 

Bæjarráð  ályktaði á síðasta fundi 
sínum á þá leið að það harmi að ekki 
skyldi vera unnt að halda Kumb-
aravogi í rekstri þar til nýtt heimili 
væri tilbúið. Kumbaravogur er stór 
vinnustaður í sveitarfélaginu og er 
miður að til lokunar hafi komið og 
vonast bæjarráð til þess að starfsfólki 
gangi vel að finna önnur störf. 

Bæjarráð hefur einnig óskað eft-
ir því að byggingu nýs heimilis verði 
flýtt svo sem unnt er og bent á að 
heimilið þyrfti að vera með 60 rými 
með möguleika á stækkun í 80 rými. 
Sveitarfélagið greiðir 16% stofnkostn-
aðar við byggingu nýja heimilisins, en 

áætlað er að heildarkostnaður verði 
um 1.365 mkr. og er hlutur Árborgar 
því um 220 mkr. auk sömu hlutdeild-
ar vegna kaupa á búnaði. Ráðuneytið 
mun ákveða hver annist rekstur hins 
nýja heimilis, en fyrir liggur að HSU 
hefur áhuga á að annast reksturinn, 
enda mögulegt að samnýta ýmis-
legt í rekstri HSU með hinu nýja 
heimili. Framkvæmdasýsla ríkisins 
heldur utan um byggingarfram-
kvæmdina en sveitarfélagið á fulltrúa 
í byggingingarnefnd. Framundan er 
vinna að þarfagreiningu vegna nýs 

heimilis, hönnun þess og undirbún-
ingur útboðs. Áætlað er að nýtt heim-
ili verði tekið í notkun vorið 2019. 

Eins og að framan er getið er einnig 
á döfinni að stækka félagsaðstöðu eldri 
borgara í Grænumörk og verður það 
gert með viðbyggingu við Grænumörk 
5 þar sem verða tveir rúmgóðir salir á 
jarðhæð og hægt að opna á milli þeirra 
og gera stóran samkomusal. Á 2. hæð 
í sömu byggingu verður dagdvöl fyrir 
aldraða sem rúmar fleiri einstaklinga 
en núverandi dagdvöl í Grænumörk 
gerir. Verður því unnt að bjóða fleir-

um upp á þann kost að dvelja þar hluta 
úr degi og njóta þjónustu dagdvalar. 
Framkvæmdir við bygginguna hefj-
ast innan tíðar og er áætlað að hún 
verði tilbúin á miðju ári 2018. Á þessu 
ári mun kostnaður sveitarfélagsins 
við verkið nema 200 mkr. Þessari 
byggingu tengist síðan nýtt hús þar 
sem einkaaðilar munu byggja 28 íbúð-
ir sem ætlaðar eru eldri borgurum. 

Ásta Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sveitarfélagsins 

Árborgar

Uppbygging fyrir aldraða„Bæjarráð 
ályktaði á 

síðasta fundi  
sínum á þá leið að 
það harmi að ekki 
skyldi vera unnt 
að halda Kumb-
aravogi í rekstri 
þar til nýtt heimili 
væri tilbúið.

Hljómsveitin Mánar frá Sel-
fossi hefur gefið út nýja 
hljómplötu sem ber nafnið 

„Nú er öldin önnur“. Nú eru 45 ár 
síðan Mánar gáfu síðast út efni plötu. 
Skífan nu er í tilefni hálfrar aldrar af-
mælis sveiarinnar, sem var í fyrra.

„Við ætluðum að koma henni út í 
fyrra en ég var talsvert upptekinn við 
að flytja heimili mitt og koma stúdíó-
inu upp á nýjum stað, þannig að þetta 
dróst,“ segir Ólafur Þórarinsson, bet-
ur þekktur sem Labbi, gítarleikari 
sveitarinnar í samtali við Sunnlenska.
is. Labbi segir diskinn hafa verið í bí-
gerð nokkuð lengi og að setja saman 

nýja plötu sé talsvert mál. 
Á plötunni er bæði að finna nýtt 

efni og svo annað sem var til en óút-
gefið og ekki hljóðritað. Meðal laga 
á plötunni er Lækurinn, eftir Smára 
Kristjánsson, bassaleikara sveitar-
innar, en í því lagi leikur hinn syngj-
andi flautuleikari hljómasveitarinnar 
Jethro Tull, Ian Anderson á flautuna 
sína. Það kom þannig til að Unnur 
Birna, söngkona, sem er dóttir Björns 
(Bassa) Ólafssonar, hljómborðsleik-
ara, hefur sungið all mikið með And-
erson á hans tónleikaröð um heiminn 
og orðin þekkt í aðdáendahóp hans. 

ný plata frá mánum

Eyravegi 23, Selfossi - S: 555 1314 - ha@hannyrdabudin.is

Hannyrðab
udin.isNý heimasíða

Ótrúlegtúrval!

Ásta s. svEinsDóttir

EyarBakkakirkja



Set ehf
röraverksmiðja

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

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

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

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.
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volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA 
20% aukaafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
á meðan byrgðir endast

V
H
/1
6-
05

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

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

· Allt á að seljast
· Fyrstur kemur fyrstur fær
· Ekki missa af þessu

Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu 
okkar volundarhus.is 
og í síma 864-2400.

Gamlir Hvergerðingar muna 
eflaust eftir litlu timburhúsi 
sem stóð rétt suður af Hamr-

inum í Hveragerði og nefndist Lindar-
brekka. Það var reist sem sumarhýsi af 
fátækum hjónum um þær mundir sem 
heimskreppan gerði vart við sig hér-
lendis árið 1930. Hjónin áttu lögheimili 
í Hafnarfirði en þau hétu Guðmundur 
Einarsson og Sigríður Guðmundsdótt-
ir. Börnin voru 11, fædd á árabilinu 
1914-1928 en tvö þeirra dóu skömmu 
eftir fæðingu og einn sonurinn lést af 
slysförum árið 1931. 

Það kostaði sitt fyrir tekjulítið al-
þýðufólk að koma stórum krakkask-
ara til manns og fjölskyldan þekkti vel 
hvað tilveran gat verið miskunnarlaus. 
Lífið var endalaus vinna en launin 
ævinlega af skornum skammti og því 
hálfgerð ráðgáta hvernig þeim 
lánaðist að koma sér upp 
sumarbústað þó lítill væri. 
En Sigríður var viljasterk 
og orð hennar náðu gjarn-
an fram að ganga. Hún 
þjáðist af einhverjum 
líkamskvillum og taldi 
sig þurfa að komast í 
leirinn í Hveragerði og 
eiginmaðurinn vissi hvað bar að gera.

Ætla má að lítið mannlíf hafi verið í 
Lindarbrekku yfir vetrartímann fyrstu 
árin en annað var upp á teningnum 
eftir að snjóa leysti og náttúran var 
vöknuð til lífsins. Skyndilega færðist 
líf í smáhýsið sem iðaði af börnum 
en móðirinn sat löngum stundum 
við prjónavélina og reyndi að koma 
margvíslegum ullarvörum í verð því 

það varð að hafa allar klær úti. Heim-
ilisfaðirinn var yfirleitt víðsfjarri við 
að draga björg í bú en það gerði hann 
sem daglaunamaður við höfnina og 
fiskreitina eða sem kaupamaður. Hann 
varð iðulega eftir í bænum eða við störf 
í öðrum sveitum. Mátti alþýðufólk oft 

sætta sig við slíkan aðskilnað. 
Börnin lærðu snemma til 

verka því hér þurftu allir 
að hjálpast að enda þótti 
sjálfsagt að krakkar tækju 
þátt í lífsbaráttu foreldr-

anna um leið og þau 
höfðu vit og getu til.

Kálgarður var 
ræktaður og göm-

ul kýr keypt sem gekk undir heitinu 
„Grána gamla“. Að öðru leyti var ekki 
um neinn búskap að ræða. Sigríður 
kunni best við sig í sveitinni og því 
tók fjölskyldan sig upp og flutti alfarin 
austur fyrir fjall árið 1935 nema hvað 
fjölskyldufaðirinn var yfirleitt við störf 
annars staðar. Það var einmitt um þær 
mundir sem þéttbýli tekur að mynd-
ast í Hveragerði en fyrstu íbúðarhúsin 

risu rétt fyrir 1930. Fjölgunin var hæg 
en bítandi næsta áratuginn samfara 
margvíslegri starfsemi sem skaut upp 
kollinum og upp úr 1940 voru íbúarnir 
um 140. Tóku tvær grímur að renna á 
Sigríði eftir því sem fjölgaði í plássinu.

 Flestir dagar liðu hjá án þess 
nokkuð bæri til tíðinda en einstaka 
sinnum gerðu ævintýrin vart við sig. 
Ferðamenn áttu gjarnan leið um til að 
skoða hverasvæðið og þótti krökkun-
um spennandi að komast í tæri við þá. 
Og einu sinni hljóp verulega á snærið 
hjá þeim. Þann dag voru greinilega 
mektarmenn á ferð því þeir höfðu 
appelsínur í handraðanum og eins og 
það væri ekki nóg sýndu þeir af sér 
þann höfðingsskap að færa krökkun-
um af alsnægtum sínum. Ávextir voru 

mikið fágæti í þá daga og sjaldan sem 
almenningur komst í slíkt góðgæti. 
Fengurinn þótti sæta það miklum tíð-
indum að húsmóðirin smalaði drengj-
unum saman á dyratröppurnar og tók 
af þeim ljósmynd þar sem hver og einn 
heldur stoltur á sinni appelsínu. Stúlk-
urnar virðast hafa farið á mis við góð-
gerðirnar og má ætla að þær hafi ekki 
verið með í för.

Margt af því sem hér kemur fram 
byggir á munnlegum frásögnum innan 
ættarinnar og getur verið vandasamt að 
raða saman brotunum og eins að ráða 
í brigðult minni fólks. Ekki er við öðru 
að búast en margt skolist til á langri leið 
auk þess sem flest fer í glatkistuna að 
lokum. Nú virðist enginn vita hvernig á 
því stóð að gömul kona fékk að byggja 

við hús þeirra Guðmundar og Sigríðar, 
eins og sjá má á meðfylgjandi mynd, en 
þar hafði hún sitt afdrep. Hver var þessi 
kona? Það eitt er vitað að hún var veik 
í mjöðm og hafði trú á leirnum og vildi 
því koma sér fyrir í Hveragerði. Vilji 
svo vel að einhverjir lesendur kunni að 
fylla inn í þá mynd sem hér er dreginn 
upp þætti mér vænt um að fá senda 
línu á neðangreint netfang, leifurr@
gmail.com.

Þar kom að Sigríður fékk nóg af 
margmenninu í þorpinu sem tekið var 
að myndast. Hún vildi endurheimta 
sveitina og fjölskyldan tók sig því upp og 
flutti í Flóann rétt fyrir 1940. En Lindar-
brekka lifði áfram góðu lífi eftir því sem 
ég kemst næst og gerir kannski enn.

Húsið við Hamarinn
Leifur Reynisson, sagnfræðingur, skrifar:

lindarbrekka í upphaflegri mynd upp úr 1930, Sigríður og guðmundur standa sitthvoru 
megin við börnin.

lindarbrekka upp úr 1935. Viðbyggingin 
komin og ræktarlegur kálgarður, fyrir ofan 
dyrnar skilti með nafni hússins.

Strákarnir sýna dýrmætan feng.

lEifUr rEynisson,
 saGnfrÆðinGUr.



og þökkum samfylgdina 
á liðnu ári

Gleðilegt nýtt ár 

Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsókn- 
ar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn 
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasam-
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá 
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er 
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. 
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.  
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240 
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann 
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu 
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir  
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.   
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
www.hvolsskoli.is.

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli 
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám.  Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitar- 
félagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með 
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig 
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og 
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs. 

Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á 
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

Rangárþing eystra

ÞorlákshafnarhöfnRangárþing ytra

NÚ ER TÍMI TIL AÐ FRAMKVÆMA!
Átakið „ALLIR VINNA“ hefur verið framlengt til 1. janúar 2014.

Sveitarfélagið Garður

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Sveitarfélagið Vogar

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Sjá nánar inn á ALLIRVINNA.IS

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

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

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

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

mikill uppgangur í Mýrdaln-
um.

Síðasta ár einkenndist 
af miklum framkvæmdum í sveitarfé-
laginu og talsverðri fólksfjölgun sem að 
nánast öllu leyti er tengt uppbyggingu í 
ferðaþjónustunni.  Hafist var handa við 
byggingu á 3500 m2 verslunarmiðstöð, 
en þar er um að ræða stækkun á versl-
unarhúsnæði Icewear hér í Vík, auk þess 
sem í húsinu verðu bæði matvöruversl-
un og nýr veitingarstaður ásamt fleiru.  
Þá var bætt við um 80 - 100 nýjum gisti-
rýmum í sveitarfélaginu á árinu.

Gengið var frá gerð nýs deiliskipulags 
af stærstum hluta þorpsins í Vík.  Í raun 
urðu frekar litlar breytingar á skipulagi 
vesturhluta þorpsins, en vegna skorts 
á lóðum undir verslun og þjónustu var 
ákveðið skipuleggja á svæðinu norðan 
Austurvegar 12 nýjar lóðir undir slíka 
starfsemi, auk þess sem gengið var frá 
skipulögðu svæði fyrir raðhúsabyggð 
meðfram og austan Víkurár.

 Það er skemmst frá því að segja að 
mikil ásókn hefur verið í þessar versl-
unar- og þjónustulóðir og er nú búið að 
sækja um þær allar.  Það er því miklar 
líkur á því að næsta ár verði enn meiri 
framkvæmdir hér í Vík en á síðasta ári.

Þessum umsvifum fylgja eðlilega 
nokkrir vaxtaverkir fyrir sveitarsjóð 
því þeim fylgja miklar framkvæmdir í 
gatnagerð og veitumannvirkjum sem já-

kvætt og skemmtilegt er að takast á við.  
Bygging á 100 – 200 hótelherbergjum og 
3500 m2 verslunarmiðstöð kallar hátt í 
100 manns til starfa og því miður er það 
vinnuafl ekki til í Mýrdalnum eins og er 
og því verður samhliða þessum bygging-
um að ráðast í byggingu íbúðarhúsnæðis 
sem rúmar allt það starfsfólk.

Hér í Mýrdalshreppi fjölgaði um 35 
manns á síðasta ári sem er tæplega 7% 
fólksfjölgun og við sjáum fram á áfram-
haldandi íbúafjölgun árinu 2017.

Ákveðið hefur verið að ráðast í gerð 
nýs sjóvarnargarðs austar á sandinum 
til varnar atvinnusvæðinu í sveitar-
félaginu og jafnhliða verður ráðist í 
viðgerð og endurbætur á garðinum 

sem  byggður var 2011 – 2012 og hef-
ur varið ströndina sunnan þorpsins vel 
þó hann hafi nokkuð látið á sjá.  Verkið 
var boðið út nú í haust og er verið að 
ganga frá samningum við Suðurverk 
um framkvæmdirnar.  Kostnaður við 
þessar framkvæmdir er um 274 millj-
ónir króna og er þáttur sveitarfélagsins 
í þeim framkvæmdum rúnar 34 millj-
ónir.  Reyndar er margbúið að lofa því 
bæði alþingi og forsvarsmönnum rík-
isvaldsins að um slíkar framkvæmdir 
ættu að gilda sömu lög og um aðra vá 
gegn náttúruhamförum svo sem snjó-
flóðum, en því miður hefur það enn 
ekki orðið.

Staða sveitarsjóðs er sem betur fer 

ágæt til að takast á við 
verkefni af þessu tagi, en 
eðlilega taka svona fram-
kvæmdir nokkuð í fyrir 
sveitarfélag sem ekki telur 
nema 560 íbúa.

Öll þessi uppbygging snýst um ferða-
þjónustuna, sem svo sannarlega hef-
ur breytt miklu fyrir fólk víða í hinum 
dreifðari byggðum landsins.  Það skortir 
hinsvegar talsvert á að innviðirnir í okk-
ar samfélagi séu í stakk búnir til að mæta 
þessum aukna fólksfjölda.

Því miður þá miðast öll þjónusta enn 
eingöngu við þann fjöld sem hér hefur 
fasta búsetu en ekki þann fjölda sem hér 
dvelur og það er sama hvert litið er í þeim 
efnum.  Svo dæmi sé tekið þá eru um 
300 einstaklingar með lögheimili i þétt-
býlinu í Vík, en hér sofa á hverri nóttu 
yfir háannatímann um 1100 manns.  Á 
sama tíma gista um 550 manns á öðrum 
gististöðum í sveitarfélaginu.

Vegakerfið er á engan hátt tilbú-
ið til að taka á móti öllum þeim fjölda 
ferðamanna a.m.k. ekki hér á okkar 
svæði.  Tvær milljónir ferðamanna sem 
hér dvelja e.t.v að meðaltali í 2 - 3 vikur 
og allir eru á ferð um þjóðvegi landsins 

eykur gríðarlega álagið 
á vegakerfið.  Sem dæmi 

fóru nánast þrisvar sinn-
um fleiri bílar um Vík 2016 

en gerðu það 2012, án þess að 
nokkuð hafi verið gert í uppbyggingu 

vega eða í því að tryggja öryggi vegfar-
enda.

Lögreglan hefur ekki á að skipa 
þeim mannafla sem þarf til að sinna eft-
irliti og þjónustu við allt þetta fólk og 
hefur því miður heldur dregið úr fjölda 
lögreglumanna á Suðurlandi heldur en 
að tekið sé tilliti til alls þess fjölda sem 
hér fer um.  Sama á einnig við um alla 
heilbrigðisþjónustu á svæðinu sem að-
eins miðast við þann fjölda sem hér hef-
ur lögheimili en ekki þann fjölda sem 
hér dvelur og þarf jafnt og heimafólk á 
heilbrigðisþjónustu að halda.  Þau eru 
ófá skiptin sem starfsmenn okkar fá-
mennu heilsugæslu og löggæslu hafa 
þurft að fara á vettvang stórra umferð-
arslysa á síðasta ári sem eins og gefur að 
skilja hefur í för með sér gríðarlegt álag.

Með von um að nýtt verði okkur öll-
um gæfuríkt.

Ásgeir Magnússon, sveitarstjóri 
Mýrdalshrepps.

mikill uppgangur í mýrdalnum

nú er nýtt ár runnið upp og 
nýársheitin janfvel órofin enn-
þá. Búið að kaupa kort í rækt-

ina og græja sig upp í sundlaugina. Því 
er ekki úr vegi að minna á að árskort 
í Bókasafninu kostar svipað og eitt 
glanstímarit en dugar til að lesa þau öll 
og mikið meira til.

Á Bókasafninu geturðu vafrað um 
öll svið menningarinnar og lesið þér til, 
eða lesið þér til skemmtunar. Um gamla 
guði og guðleysingja, ofurhetjur, and-
ans tröll og undirmálsmenn. Hægt er að 
fletta ýmsu upp í bókum en líka er hægt 
að flytja inn í þær um stundarsakir. Taka 
sér frí frá hverdagsleikanum og fara til 
Narníu eða þangað sem saffran er eldað 
í Íran og flugdrekar fljúga í Afganistan. 

Það er hægt að kynnast fólki sem mark-
aði spor í þjóðarsálina, Gísla frá Upp-
sölum, Nonna, Ellý, Hallgrími Péturs-
syni og Vigdísi Finnbogadóttur.

Svo er líka hægt að kíkja inn í kaffi 
og blaðalestur – spjalla við kunningja 
nú eða eiga rólega stund.

Leshringur safnsins byrjar fimmtu-
daginn 12. janúar kl. 17:15 í Lesstof-
unni. Þangað eru allir velkomnir 
endurgjaldslaust og engar kröfur gerðar 
til fólks aðrar en að þeim finnist gaman 
að lesa.

Sjáumst á bókasafninu.

Með kveðju, 
Heiðrún D. Eyvindardóttir,

forstöðumaður Bókasafns Árborgar

Leshringir Bókasafnsins

fréttapýramídarnir 2016 voru 
afhentir í vikunni í Vestmanna-
eyjum og er Sigurgeir Jónasson 

ljósmyndari frá Skuld Eyjamaður 
ársins 2016. Aðrir sem hlutu viður-
kenningar eru hjónin Sólveig Ad-
ólfsdóttir og Þór Í. Vilhjálmsson sem 
hlutu Fréttapýramítann fyrir framlag 
til íþrótta í Vestmannaeyjum. Einar 
Björn Árnason og Bryndís Einarsdótt-
ir, eigendur Einsa kalda sem valið var 
fyrirtæki ársins 2016 í Vestmannaeyja.

Bjartmar Guðlaugsson sem hlaut 
Fréttapýramítann 2016 fyrir framlag til 
menningarmála. Víglundur Þór Þor-
steinsson, læknir og Eyjamaður fékk 
viðurkenningu fyrir framtak ársins 
fyrir ómetanlegt starf í að varðveita og 
koma sögu Vestmannaeyja á stafrænt 
form og setja inn á Heimaslóð.is. 

Eyjamaður ársins 2016, Sigurgeir 
Jónasson ljósmyndari, tók milljónir 
ljósmynda sem spanna sögu Vest-
mannaeyja í sjö áratugi og er einstakur 
menningarsjóður sem á varla sinn líka. 

sigurgeir jónasson 
Eyjamaður ársins



Þorskurinn langbestur í harðfiskinn
stjörnufiskur búinn að koma Færeyingum á bragðið

Harðfiskurinn má segja að 
sé hálfgert þjóðartákn Ís-
lendinga. Hann er sann-

kallað ofurfæði því hann er ekki bara 
meinhollur heldur einnig bragðgóður 
og stórskemmtilegt að borða hann. 
Stjörnufiskur er gamalgróið fyrirtæki 
og stofnað árið 1988. Ekki alls fyrir 
löngu, eða í janúar 2016, tóku félagarn-
ir Guðni Már Þorsteinsson og Þorlákur 
Grímur Halldórsson við rekstri þess. 
Stjörnufiskur sérhæfir sig annars vegar 
í framleiðslu á harðfiski og svo bitafiski, 
sem er harðfiskur verkaður í handhæg-
um bitum. “Harðfiskurinn er frábær í 
millimál á meðan bitafiskurinn kem-
ur algerlega í staðinn fyrir snakk og 
annars konar nasl,” segir Guðni. Báð-
ar vörurnar eru gerðar úr íslenskum 
þorski sem keyptur er af markaði og 
beint af bátnum sem Þorlákur gerir út á 
Grindavík. Framleiðslan er sömuleiðis 
öll staðsett þar.

færeyingar elska harðfisk
“Við seljum harðfiskinn okkar í hinar 
ýmsu matvörubúðir svo sem Bónus og 
ICELAND matvörukeðjuna. Svo erum 
við að flytja út vörur á færeyskan mark-
að. Færeyingar eru vitlausir í þurrkaðan 
fisk og kaupa töluvert af okkur,” segir 
Guðni. Stjörnufiskur hyggst auka fram-
leiðslu sína og leggja net sín út á fleiri 
erlenda markaði í framtíðinni, enda 
með frábæra vöru í höndunum. “Eftir 
að við fórum alfarið í að verka þorskinn 
jókst salan töluvert hjá okkur og það er 
mín trú að þorskurinn henti einfaldlega 

best í harðfiskinn,” segir Guðni.
Fylgstu nánar með Stjörnufiski á 

facebooksíðu Stjörnufisks. Hægt er að 

hafa samband við Stjörnufisk í síma 
8976302 eða með því að senda tölvupóst 
í stjornufiskur@simnet.is 
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1. tölublað, 3. árgangur 

ferða-
manna- 
paradís
Allt sem skiptir máli fyrir þróun ferða-
þjónustunnar hér á landi skiptir einnig 
máli fyrir Suðurland, enda vinsælustu 
ferðamannastaðirnir á því landssvæði. 
Ferðaþjónustan er á örfáum árum orðin 
ein af undirstöðu atvinnugreinum 
þjóðarinnar en enginn hefur almenni-
lega haldið um stjórnartaumana og 
stýrt þróun hennar eða metið áhrif um-
fangs hennar, s.s. á aðrar atvinnugrein-
ar, fasteignaverð og þenslu. Stjórnvöld 
hafa ekki sinnt því mikilvæga hlutverki 
að ákvarða hvernig hagkvæmast og best 
er að ferðaþjónustan þróist til framtíðar, 
meta kostnað af ágangi ferðamanna og 
hvað teljast megi æskilegt rekstrarum-
hverfi atvinnugreinar í miklum vexti. 
Ef ekki verður gripið strax um taumana 
er líklegt að orðspor Íslands sem ferða-
mannastaðar skaðist, ferðamönnum 
fækki og fjárfestingar í greininni beri 
sig ekki með slæmum fjárhagslegum 
afleiðingum.

almenn rekstrarskilyrði
Við þurfum að stýra þróuninni og 
skapa ferðaþjónustunni almenn 
rekstrarskilyrði sem tryggja tekjur til 
viðhalds vega, í heilbrigðisþjónustu, 
sjúkraflutninga og löggæslu. Ferða-
menn fá afslátt af virðisaukaskatti sem 
nemur a.m.k. 10 milljörðum króna 
á ári. Þessi upphæð ætti að renna til 
uppbyggingar sem nýtist greininni 
og um leið landsmönnum öllum. Að-
gerðaleysi ríkisstjórnarinnar á síðasta 
kjörtímabili var algjörlega óásættan-
legt. Sú nýja verður að grípa í taumana 
og víkja af þeirri braut að almenning-
ur beri kostnaðinn af uppbyggingu 
nauðsynlegra innviða á sama tíma og 
ferðamennirnir fá afslátt.

NISSAN Pathfinder se. Árgerð 2014, 
ekinn 85 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 5 
gírar. Verð 5.690.000. Rnr.201252.

SKODA Rapid spaceback. Árgerð 
2014, ekinn 23 Þ.KM, dísel, 5 gírar. 
Verð 2.390.000. Rnr.201807.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2015, 
ekinn 89 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.970.000. Rnr.201901.

RENAULT Clio expression sport tourer. 
Árg. 2015, ekinn 53 Þ.KM, dísel, sjálfsk. 
6 gíra. Verð 2.250.000. Rnr.201644.

HONDA Civic 5dr. Árgerð 2016, ekinn 
40 Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 5 gírar. 
Verð 2.970.000. Rnr.201800.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 23 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.201774.

HYUNDAI Ix35 comfort. Árgerð 2014, 
ekinn 72 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201863.

RENAULT Megane sport tourer. Árg. 
2014, ekinn 36 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 
6 gírar. Verð 2.790.000. Rnr.201875.

DACIA Duster 4x4. Árgerð 2015, 
ekinn 113 Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 
1.890.000. Rnr.201902.

RENAULT Clio authentic. Árgerð 2015, 
ekinn 36 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.650.000. Rnr.201924.

DACIA Logan. Árgerð 2016, ekinn 11 
Þ.KM, dísel, 5 gírar. Verð 2.480.000. 
Rnr.201773.

TOYOTA Auris ts live. Árgerð 2016, 
ekinn 21 Þ.KM, dísel, 6 gírar. 
Verð 2.990.000. Rnr.201712.

HYUNDAI I30 classic ii. Árgerð 2014, 
ekinn 84 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 1.890.000. Rnr.201736.

PEUGEOT 208. Árgerð 2014, 
ekinn 11 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.990.000. Rnr.201718.

VW Passat comfortline. Árgerð 2014, 
ekinn 57 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 7 
gírar. Verð 3.890.000. Rnr.201596.

NISSAN X-trail. Árgerð 2015, ekinn 40 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 4.680.000. 
Rnr.201757.

TOYOTA Corolla s/d terra vvti. Árgerð 
2015, ekinn 32 Þ.KM, bensín, 6 gírar. 
Verð 2.560.000. Rnr.201898.

OPEL Astra. Árgerð 2016, ekinn 10 
Þ.KM, bensín, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 3.190.000. Rnr.201923.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2014, 
ekinn 51 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.590.000. Rnr.212226.

NISSAN Qashqai se. Árgerð 2014, ek-
inn 108 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur 6 gírar. 
Verð 2.790.000. Rnr.200921.

VOLVO V40. Árgerð 2014, ekinn 30 
Þ.KM, dísel, 6 gírar. Verð 2.990.000. 
Rnr.201907.

NISSAN Micra visia. Árgerð 2015, 
ekinn 19 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 1.690.000. Rnr.201816.

SUBARU Legacy. Árgerð 2015, ekinn 
55 Þ.KM, dísel, sjálfskiptur. 
Verð 5.290.000. Rnr.201909.

HYUNDAI I20 classic. Árgerð 2016, 
ekinn 4 Þ.KM, bensín, 5 gírar. 
Verð 2.070.000. Rnr.201908.
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