
ÞURRKARI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð nú: 129.900,-

ÞURRKARI
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Tekur 8 kg af 
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Tekur 7 kg af 
þvotti. 

Verð: 99.900,-
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Kúldrast í 
Kotbýlum

Fjölbreytt myndlistar- 
námskeið í Listasafninu

gunnar Þór gunnarson á forsíðumynd vikunnar. Hann er með ljósmyndasýningu í tM á Selfossi sem opnaði 8. febrúar, 2017. Sýningin er opin á 
opnunartíma tM frá kl. 8:00 til 16:00 alla virka daga út mars. Myndina tók gunnar Þór á borgarfirði eystri.

Hugmyndir Jóns Gunnarssonar, 
samgönguráðherra, um að fjár-
magna hluta vegaframkvæmda 

með vegagjöldum á leiðir til og frá Reykja-

vík mælast almennt illa fyrir á meðal flestra 
þeirra sunnlensku sveitarstjórnarmanna og 
þingmanna sem Suðri heyrði í um málið. 
„Fráleitar hugmyndir og ósanngjörn skatt-

heimta“ eru á meðal þess sem fulltrúarnir 
sögðu þó einn bendi á að rétt sé að ræða 
málið enda einungis á hugmyndastigi. 
 Fréttaskýring bls. 2.

almenn andstaða við vegagjöld

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

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

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

Ný Happaþrenna
er komin í ljós!
Þú færð Happaljósið
       á næsta sölustað.

Nýr miði

Fæst hjá dýralæknum, 
hesta- og búvöruverslunum 
og í völdum apótekum um 
allt land

www.primex.is

Mjög græðandi og bakteríudrepandi
Virkar vel á brunasár, bráða- og krónísk sár
Hefur reynst vel við hnjóskum á hrossum
Myndar filmu og verndar sár
Dregur úr blæðingu

Íslenskt  
hugvit, hráefni 
& framleiðsla

Íslenskt sárasprey
fyrir öll dýr, stór og smá
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Jón Gunnarsson, samgöngu-
ráðherra, velti því upp nýverið 
hvort rétt væri að leggja vega-

tolla á leiðir inn og út úr Reykjavík til 
að fjármagna nýframkvæmdir á vegum 
landsins. Allt að 10 milljarða vanti upp 
á framlög til vegamála á þessu ári til 
að fjármagana framkvæmdir sem eru 
á samgönguáætlun og bregðast þurfi 
við því. Suðri kannaði viðhorf kjör-
inna fulltrúa við hugmyndinni og tók 
tali nokkra af þingmönnum og sveitar-
stjórnarmönnum á Suðurlandi. Flestir 
taka illa eða fálega í þau áform og virð-
ist hugmyndin eiga fáa formælendur, 
þó bent sé á að þau kunni að vera leið 
til að flýta brýnum framkvæmdum.

Á þessu ári renna um 70 milljarð-
ar í formi skatta og gjalda af bifreið-
um og umferð í ríkissjóð. Ef aðeins 
helmingur af þeirri upphæð rynni 
til framkvæmda í vegakerfinu, væru 
hugmyndir um gjaldöku ekki uppi á 
borðinu að mati Runólfs Ólafssonar, 
formanns Félags íslenskra  bifreiða-
eigenda. Runólfur bendir á að ná-
grannaþjóðirnar séu í auknum mæli 
að horfa frá vegatollum. Frekar þurfi 
að auka hlutfall af landsframleiðslu til 
viðhalds og framkæmda á vegum.

aðeins á sértækar framkvæmdir
Eggert Valur Guðmundsson, bæj-
arfulltrúi Samfylkingarinnar í Ár-
borg, segist í prinsippinu andvígur 
einkavæðingu, og gjaldtöku til þess að 
byggja upp vegakerfi landsins. „Það er 
mín skoðun að allir eigi að hafa jafnan 
rétt til að nýta vegakerfið óháð efna-
hag. Innheimta veggjalda almennt 
kemur að mínum dómi aðeins til álita, 
ef um er að ræða sértækar og sérstakar 
framkvæmdir. Ef það verður niður-
staðan að taka upp veggjöld út frá 
höfuðborgarsvæðinu, verður að taka 
slíkt upp um allt land. til þess að jafn-
ræðis sé gætt. Eins finnst mér ótækt 
að leggja sérstaka skatta á þá sem búa 
í nágrenni höfuðborgarsvæðisins, 
en fjölmargir íbúar Árnessýslu sækja 
vinnu á Reykjarvíkursvæðið daglega 
og lenda óhjákvæmlega í þessari hugs-

anlegu gjaldtöku, ef þessar hugmyndir 
ráðherrans verða að veruleika.

Þá má ekki gleymast í þessari 
umræðu að almenningur greiðir nú 
þegar í gegnum skattkerfið mjög há 
gjöld fyrir afnot sín af samgöngukerfi 
landsins. Við verðum að nýta okkur 
betur þann aukna ferðamannastraum 
sem er til landsins til að standa undir 
framkvæmdum í samgöngukerfinu, 
það er stóra málið. Eitt af því er að 
endurskoða lög um gistináttaskatt, 
með því að hækka hann verður til 
tekjustofn  sem ætti að renna beint til 
samgöngubóta, og til sveitarfélaga til 
uppbyggingar innviða fyrir ferðaþjón-
ustu,“ segir Eggert Valur í samtali við 
Suðra.

Ósanngjörn og undarleg leið
Ásta S. Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sv. Árborgar, segir að 
mræða um veggjöld skjóti af og til 
upp kollinum, einkum þegar rætt 
er um nauðsynlegar endurbætur á 
Suðurlandsvegi frá höfuðborginni 

austur á Selfoss. Minna fari fyrir slíkri 
umræðu þegar ráðist er í vegbætur í 
öðrum landshlutum, s..s. gerð jarð-
ganga. „Það má heita undarlegt að 
ekki skuli vera unnt að byggja upp 
viðunandi samgöngukerfi á Suður-
landi fyrir skattfé, almannafé, líkt 
og gert er í öðrum landshlutum. 
Umferð er óvíða meiri á þjóðvegum 
landsins en á Suðurlandsvegi, um-
ferðarmestu vegir landsins liggja allir 
út frá höfuðborginni og ekki hefur 
umferðin minnkað með auknum 
ferðamannastraumi, en langflestir 
ferðamenn ferðast um Suðurland. Illa 
hefur gengið að afla sérstakra tekna 
til uppbyggingar innviða af þeirri at-
vinnugrein sem ferðamennskan er. 
Ríkissjóður fær margskonar gjöld af 
bílaeign og umferð, s.s. tolla og virð-
isaukaskatt af innflutningi og sölu 
bíla, eldsneytisgjöld og bifreiðagjöld. 
Einungis hluti þeirra tekjustofna sem 
eyrnamerktir eru umferðarmálum 
renna til nauðsynlegrar uppbyggingar.

Færa má fyrir því rök að stór hluti 
tekna ríkissjóðs bæði af umferð og 
ferðamönnum eigi uppruna sinn á 
Suðurlandi og því eðlilegt að nota 
féð til afar brýnnar uppbyggingar 
vegakerfisins þar, án þess að leggja 
auka álögur á íbúa Suðurlands í formi 
veggjalda sem leiða munu til hækkun-
ar á ferðakostnaði og flutningskostn-
aði vöru og skerða samkeppnishæfni 
landshlutans. Ekki er hægt að jafna 
álagningu veggjalda á Suðurlandsveg 
við veggjöld í Hvalfjarðargöngin, 
þar var um framkvæmd að ræða 
sem stytti vegalengdir milli staða 
verulega og þeir sem kjósa að greiða 
ekki veggjöldin eiga þess kost að aka 
Hvalfjörðinn. Ekki er um neitt slíkt 
að ræða í tilviki Suðurlandsvegar og 
Sunnlendinga,“ segir Ásta.

Gjaldtaka varhugaverð
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri 
í Hveragerði, segir að bæjarstjórn 
Hveragerðisbæjar hafi ekki rætt þessar 
hugmyndir og því liggi afstaða bæjar-
fulltrúa ekki fyrir. „Mín skoðun er sú 
að frumvarp sem heimilar gjaldtöku 
á vegum til að standa straum af upp-

byggingu þeirra og rekstri geti reynst 
varhugavert en bæjarstjórn Hvera-
gerðisbæjar beitti sér af krafti gegn 
slíkum hugmyndum þegar þær komu 
fram fyrir nokkrum árum.

 Rétt er að minna á að þegar renna 
tugir milljarða í ríkissjóð í formi skatta 
af bílum og umferð.  Það væri fróðlegt 
að sjá samanburð á þeim tekjum og 
síðan þeim framlögum sem renna til 
vegbóta.  Ég er sannfærð um að ef til 
dæmis helmingur þeirrar upphæðar 
færi árlega til framkvæmda mættum 
við vel við una. Það má færa sann-
færandi rök fyrir því að fólk af lands-
byggðinni aki mun lengri vegalengdir 
heldur en höfuðborgarbúar og því 
greiðum við nú þegar meira til ríkis-
sjóðs. Það er alvarlegt brot á jafnræði 
landsmanna ef að landsbyggðarfólk á 
að borga fyrir vegbætur en ekki höf-
uðborgarbúar. Slíkum tillögum mun-
um við mótmæla af alefli,“ segir Aldís 
í samtali við blaðið.

Getur flýtt framkvæmdum
Ásmundur Friðriksson, þingmaður 
Sjálfstæðisflokksins, segir vert að hafa 
í huga að umræðan sé enn á byrjunar-
stigi og mikilvægt að skoða alla kosti 
vel. „Það er gleðilegt að dustað er ryk-
ið af framkomnum hugmyndum og 
leitað sé leiða til að flýta undirbúningi 
við þessa mikilvægu framkvæmd sem 
verður ein mesta uppbygging í sam-
göngumálum Íslendinga eftir að lokið 
var við hringveginn með þjóðargjöfinni 
1974. Það er ljóst að með nýjum tekju-
stofnum má flýta þessum framkvæmd-
um jafnvel um áratugi. Með þeirri leið 
má segja að með nýjum fjármögnunar-
leiðum verður meira eftir af því fé sem 
Vegagerðin fær til viðhalds-, endurbóta 
og fjárfestinga í nýjum verkefnum á 
landsbyggðinni. Þannig er hugmyndin 
landsbyggðarvæn. Útfærslan á sjálfri 
gjaldtökunni getur verið á ýmsan máta 
og mikilvægt að skoða alla kosti þess að 
landsmenn njóti ákveðinna ívilnana, 
eins og það er mikilvægt að ferðamenn 
á eigin bílum greiði afgjald fyrir notkun 
á vegakerfinu eins og við gerum víðast 
erlendis þegar við erum þar á ferð,“ 
segir Ásmundur.  

Komugjald  betri leið
Sigurður Ingi Jóhannsson, fyrrver-
andi forsætisráðherra og formaður 
Framsóknarflokksins, tekur ekki vel 
í hugmyndir um veggjöld og segir 
komugjöld á ferðamenn vænlegri leið. 
Hann segist skilja vanda samgöngu-
ráðherra, sem vilji gjarnan hefja sem 
flestar framkvæmdir og auka viðhald 
veg, en þá setji ný ríkisstjórn á sama 
tíma fram fjármálastefnu/áætlun um 
aukinn afgang ríkisfjármála.

„Með öðrum orðum, hver áætl-
unin stangast á. Öll vitum við að það 
þarf aukið fé í samgöngur en sú útfær-
sla sem ráðherrann hefur kynnt um 
vegatolla á leiðir til og frá Reykjavík 
er ómöguleg af ýmsum sökum. Hún 
hljómar sem aukaskattlagning á þá 
sem þurfa að sækja vinnu/þjónustu til 
höfuðborgarinnar nema tilkomi ein-
hverjar flóknar undanþágur. Hingað 
til hafa eingöngu verið settir vegtoll-
ar þar sem fólk getur valið um leiðir 
þar sem íþað minnsta er ein leið án 
tolla samanber Hvalfjörður. Skynsam-
legra væri, til að auka tekjur ríkisins, 
að leggja á einskonar komugjald í 
ferðaþjónustunni og eyrnamerkja fé 
til samgangna. Nú eða hækka/breyta 
skattkerfinu  t.a.m. viðbótarþrep í fjár-
magnsskatti sem gæti skilað nokkrum 
milljörðum þó hóflegt væri. Enda 
greiða þeir sem eingöngu sýsla með fé 
engan tekjuskatt eða útsvar bara fjár-
magnsskatt. Öll erum við hinsvegar 
sammála ráðherranum um nauðsyn 
meiri framkvæmda í samgöngum,“ 
segir Sigurður Ingi. 

Fráleitar hugmyndir
Oddný G. Harðardóttir, er fyrrver-
andi fjármálaráðherra og þingmað-
ur Suðurkjördæmis. Hún segir fram 
komnar hugmyndir samgönguráð-
herra um veggjöld fráleitar. „Mér 
finnst það fráleit hugmynd á setja 
á veggjöld á þjóðveg 1, inn og út úr 
Reykjavík. Það er ekki hægt að bera 
slíka gjaldtöku saman við gjaldið í 
Hvalfjarðargöngin eða Vaðlaheiðar-
göng. Í þeim tilfellum báðum geta 
vegfarendur valið aðra leið en gjald-
taka inn og út úr höfuðborginni er 
ekkert annað en sérstakur skattur á 
flesta landsmenn. Á sama tíma og 
samgönguráðherrann boðar slíka 
gjaldtöku er ferðamönnum gefinn sér-
stakur afsláttur af neyslusköttum. Ef sá 
afsláttur yrði tekinn af gæfi það a.m.k. 
10 milljarða króna á ári sem nota 
mætti til að bæta vegakerfið. Það er 
reyndar háttur hægristjórna að hækka 
gjöld eða bæta við nýjum eins og nú 
er lagt til, í stað þess að treysta réttlátt 
skattkerfi. Ég mun berjast gegn áform-
um um sérstakan skatt á fólk sem á  
erindi til og frá höfuðborginni,“ segir 
Oddný.

 bgs
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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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Trump og tónarnir 
frá þriðja ríkinu

Framrás popúlískra rasistaflokka í kjölfar kreppu og vantrausts á 
hefðbundnum stjórnmálum hófsemi, mannúðar og lýðræðis er 
sláandi. Flestir hefðu talið óhugsandi fyrir nokkrum mánuðum 

að maður með málflutning og framgöngu Donalds Trump yrði kosinn 
forseti Bandaríkjanna eða að meirihluti kjósenda í Bretlandi kysi með 
úrgöngu úr ESB, eftir lengsta samfellda skeið hagsældar og friðar í álf-
unni.

Hægri popúlistarnir ala á tortryggni og andúð á því óþekkta og 
útlenda með þeim afleiðingum að kunnulegur ómur frá þriðja ríkis nas-
ista kveður við víða um lönd.

Þetta eru andstyggileg stjórnmál sem ganga út á fordóma gangvart 
tilteknum hópum trúarbragða og kynþátta sem eru brennimerktir óvin-
ir ríkisins og fasísk fordæming á þeim réttlætt með 
ýmsum hætti. Það er hættulegt lýðræði og frjáls-
lyndum stjórnmálum samvinnu og mannúðar að 
taka þessari þróun af léttúð eða umburðarlyndi.

Trump og tónarnir frá tímabili fasista eru 
óhugnanlegir og margir eru slegnir óhug yfir 
stöðu mála og þeim hraða sem er á þróuninni. 
Vonandi stöðva franskir kjósendur Marine Le Pen 
í forsetakosningunum í vor og kjósendur annarra 
ríkja álfunnar aðra sambærilega skrumara sem 
grafa undan mannúð, mildi og samúð með lítilmagnanum.

Sjaldan hefur verið meiri þörf fyrir öfluga og samhenta flokka sem 
grundvallast  á jöfnuði og félagslegri velferð. Slíkir eiga hinsvegar undir 
högg að sækja, heima og heiman, eru víða sundraðir og úrræðalausir 
gangvart óreiðu stjórnmála samtímans.

Vonandi verður viðsnúningur á og hófsamir og frjálslyndir flokkar 
nái vopnum sínum og völdum sem víðast. Hinsvegar er nauðsynlegt að 
taka þróunina grafalvarlega. Því ber flokkum og fylkingum sem kenna 
sig við gildi umburðarlyndis, lýðræðis og mannúðar að taka höndum 
saman. Stilla saman strengi og ganga samstilltir fram gegn öfgum og 
óhugnaði ný-fasista af hvaða tagi sem er.
 Björgvin G. Sigurðsson

leiðari

3. TBL. 3. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson, 

netfang: bjorningi@pressan.is, Auglýsingastjóri: ámundi ámundason sími 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri: björgvin g. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com  

Umbrot: Vefpressan, Prentun: landsprent, 10.500 eintök. Dreifing: Íslandspóstur

FRíBLAðiNU eR dReiFT í 10.500 eiNTökUm  
Á öLL heimiLi Á sUðURLANdi. 

Á þeim stutta tíma sem ég hef 
verið á Alþingi hef ég lært 
nokkrar mikilvægar lexíur 

sem er kannski ágætt að koma á fram-
færi.

Fyrsta er sú að Alþingi er svo til 
getulaust. Samkvæmt stjórnarskrá á 
það að ráða lögum, en raunin er sú að 
Alþingi hefur mjög takmarkaða burði 
til að vinna löggjöf sjálft, og er fyrst 
og fremst í þeim bransa að samþykkja 
tillögur ríkisstjórnarinnar með afar 
litlum breytingum. Þingmannamál 
komast afar sjaldan í gegn, meðan mál 
ríkisstjórnarinnar eru stundum keyrð 
í gegn á svo miklum hraða að litlar 
sem engar líkur eru á að nokkur hafi 
náð að lesa í gegnum það áður en at-
kvæðagreiðslan fer fram. Ég lenti í því 
á dögunum að þurfa að greiða atkvæði 
um mál sem ég hafði heyrt um en ekki 
náð að lesa, og var það ekki fyrr en eft-
ir atkvæðagreiðsluna sem ég fékk að 
vita að stóra atriðið sem stóð útaf í því 
hafði ekki verið lagfært.

Annað er hversu fáir fatta að Al-
þingi ræður afar litlu. Á dögunum 
stóð hópur fólks fyrir utan Alþingi og 
mótmældi. Ég fór til þeirra og spurði 
hvað málið væri. Eftir stutt samtal 
vísaði ég þeim á að mótmæla frekar 
fyrir utan Dómsmálaráðuneytið, því 
yfirkvörtunarefni þeirra var langt út 
fyrir það sem Þingið hefur yfirráð yfir. 

Almenna reglan undanfarna áratugi 
hefur verið að taka öll völd af Alþingi, 
um leið og þau uppgötvast. Fyrir vik-
ið er t.d. gagnslaust, eftir gildistöku 
nýrra laga um opinber fjármál, að tala 
við þingmenn um nauðsyn þess að fá 
nokkrar milljónir til að gera við göt-
in í þakinu hjá Garðyrkjuskólanum. 
Fjárlaganefnd ræður ekki nákvæmum 
úthlutunum lengur, bara stórum sjóð-
um fyrir málefni. Ráðherrarnir ráða 
hvernig peningum er ráðstafað innan 
málaflokks.

Þriðja er hversu mikið athygli er 
beint frá því sem skiptir máli, og að því 
sem er auðvelt að skilja. C. Northcote 
Parkinson skrifaði um það árið 1957, 
að fólk hefur tilhneygingu til að leggja 
meiri áherslu á þá hluti sem er auð-
velt að hafa skoðanir um, en þá hluti 
sem eru flóknir. Hér um bil allt í bæði 
opinberri umræðu og á Alþingi sjálfu 
endurspeglar þessi sannindi. Samtals 
fóru rétt rúmlega tveir tímar á þinginu 
í að ræða fjárlög ársins 2017 ─ ráð-
stöfun 700 milljarða króna. En fjöl-
miðlar og samfélagsmiðlar eru nánast 
komnir í fullt starf við að flytja fréttir 
af nauðaómerkilegu áfengisfrumvarpi, 
sem reynsla síðustu ára sýnir að muni 
hvort eð er ekki komast í gegn, og 
virðist jafnvel vera beinlínis sett fram 
ár eftir ár til þess að afvegaleiða um-
ræðuna.

Fjórða er hversu langt sum-
ir flokkar eru tilbúnir til að teygja 
sannleikann. Umræðan um mark-
mið ríkisstjórnarinnar í heilbrigð-
ismálum einkennist mikið til af því 
hver munurinn sé á einkavæðingu 
og einkarekstri. Staðreyndin er sú að 
munurinn er enginn meðan almenn-
ingur borgar, og aukinn einkarekstur 
er ekkert annað en aðferð til að moka 
peningum út úr almenna heilbrigð-
iskerfinu. Auðvitað hefur sumt ver-
ið í einkarekstri lengi, svo sem sál-
fræðiþjónusta og tannlækningar, en 
það er rugl að ætla að nota það sem 
réttlætingu á því að láta einkarekin 
sjúkrahús keppa í hagnaðarskyni við 
sambærileg sjúkrahús sem allir hafa 
jafnan aðgang að.

Allt af ofangreindu er auðvelt að 
laga. Það væri ekkert mál fyrir þingið 
að endurheimta vald sitt og virðingu 
frá ríkisstjórninni, að setja áhersluna 
á aðalatriðin, og að hætta að leyfa 
orðhengilshætti að stýra því hvernig 
umræðan fer fram.

Ég ætlaði mér upprunalega að 
skrifa um sjómannaverkfallið, en við 
þurfum að skilja að sjómannaverk-
fallið er birtingarmynd stærra vanda-
máls. Það er nefnilega ekki bara á Al-
þingi sem vald er í röngum höndum, 
aðalatriðin skilin útundan og umræð-
urnar oft á vafasömum forsendum.

#raunveruleikatékk
smári mcCarthy þingmaður Pírata skrifar:

löggan  er tíunda bók norska 
rithöfundarins Jo Nesbø um 
lögreglumanninn litríka Harry 

Hole. Þessi magnaða bókaröð hefur 
farið sigurför um heiminn, og óhætt 
að segja að Nesbø hafi blásið hressi-
lega í glæður norrænu glæpasögunnar 
með sögunum um Harry. Ekki hefur 
höfundur farið neinum silkihönskum 
um lögguna og bækurnar eru hreint 
mögnuð lesning á köflum.

Harry er langt genginn alkóhólisti 
sem lendir á harkalegum drykkju-
túrum og leggur allt í rúst í kringum 
sig, en þegar hann rífur sig upp og 
rennur af honum stendur fátt fyr-
ir honum í löggæslunni. Sérstaklega 
skemmtileg persóna sem Nesbø hefur 
spunnið þráð bókanna í kringum og 
þær hreinlega hrópa á kvikmyndun 
eða vandaða sjónvarpsþáttagerð, enda 
sögurnar æsispennandi skemmtilesn-
ing sem erfitt er að leggja frá sér.

Sögurnar um Harry eru skarpur 
samfélagsspegill á Norðurlönd nútím-
ans. Nesbø dettur ekki í predikanir en 
undirtónninn er myrkur á köflum, þó 
oft sé ljós við endann. Þá eru bækurn-

ar leiftrandi af húmor og léttu háði 
sem höfundur fer vel með.

Slagur Harrys við bakkus og 
brennivínið er rauður þráður í gegn-
um bókaflokkinn og gefur þeim 
aukna vídd, enda innsýn Jo Nesbø í 
heim fíknarinnar raunsæ og samúð og  
skilningur með þeim sem verða henni 
að bráð ríkuleg. Eyðileggingin er á 
stundum algjör en upprisan brattari 
og hærri fyrir vikið. Niðurrifsmáttur 
sjúkdómsins aldrei langt undan 
og eitt óvarlegt skref getur leitt til 
glötunar og þess að allt brennur á ný.

Löggan er um margt ein sú besta 
í flokknum. Frelsarinn, Snjókarl-
inn, Brynhjarta og Kakkalakkar eru 
toppanir í seríunni og stendur nýja 
bókin þeim hvergi að baki. Kraft-
mikill textinn, fjörlegur stíllinn og 
hæfilega óheflaðar lýsingar krydda 
söguna. Með Löggunni nær Nes-
bø enn nýjum hæðum í sögunni af 
Harry Hole og eru þær ásamt bókun-
um um Martin Beck, Wallander og 
Erlend úrval norrænna glæpasagna 
og halda þeirri merku skáldsagnahefð 
hátt á lofti.

Löggan er fyrsta flokks spennu-
saga og ein af betri bókum síðari ára. 
Nesbø fer á hreinum kostum og hefur 
aldrei verið betri. Harry Hole einsog 
hann gerist bestur. bgs

Hrafnar í selfosskirkju

baráttan við brennivín 
og glæpagengi oslólar

Hljómsveitin Hrafnar frá Vest-
mannaeyjum fór á kostum þar sem 
þeir léku í kvöldmessu í Selfoss-
kirkju þann 12. febrúar. Kapparnir 
eru gamalreyndir í bransanum og 
eiga rætur í Logum frá sama bæ. 

Hrafnarnir tóku mörg þekkt þjóð-
lög, bæði úr eigin smiðju og annarra 
og voru í lokin klappaðir upp af 
kirkjugestum. Óhætt að mæla með 
tónleikum og tónlist þessarar kosta 
góðu sveitar.

Marine le Pen er 
forsetaframbjóðandi 
franska öfgaflokksins 

Front national.
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Nú er rétti tíminn til að panta 
smáhýsi fyrir sumarið

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar 
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt 
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum 
heitum potti á verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Vandað fulleinangrað tveggja  
herbergja hús 14.9m2.
Tvíbreitt rúm og 90cm koja 
fyrir ofan eru í hvoru herbergi. 
Dýnur fylgja bæði rúmum og 
kojum. Rehau gluggar og hurðir. 
Vandaður panell festur með 
ryðfríum skrúfum. Ath! Húsin eru 
framleidd í mörgum útfærslum. 

NormX framleiðir hér innanlands vinsæl og vönduð 
smáhýsi sem nýtast við allskonar aðstæður. Verið 
velkomin í heimsókn til okkar og kynnið ykkur málið.

Nánari upplýsingar veitir Kjartan Ragnarsson í síma 770 5144

Frá 8-14,9m2.
•  Gistihús á tjaldstæðum
•  Gestahús við sumarbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir vélsleðann og fjórhjólið
•  Sæluhús
•  Skíðakofi
•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla salerni á  
   ferðamannastaði
•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir tvo bíla
•  Miðasöluhús á íþróttavelli og  
   ferðamannastaði

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.isSnorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Við framleiðum lok á alla potta

HEITIR POTTAR

Framleiðum burðargrindur undir alla 
okkar potta, nú þarf bara að gera gat í 
veröndina fyrir botnskálinni, og fellur 
þá grindin beint á veröndina.

Ódýrar og traustar kamínur frá Tim Sistem.

ÚTSALA á kamínum
Allt að 40% afsláttur

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLAFYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

ERUM AÐ TAKA 
NIÐUR PANTANIR 
Á HÚSUM TIL 
AFHENDINGAR 
FYRIR SUMARIÐ

VIÐ KYNNUM
GEIRSLAUG
Lerkiklæddur úrvals heitur 
pottur í nýjum búningi 
sem prýðir pallinn.

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að skella
sér í fyrir dvölina í heita pottinum.
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í síðasta blaði var ég með eilitla 
frásögn af upphafsárum byggð-
ar í Hveragerði en hún hverfðist 

einkum um eitt fyrsta húsið þar í bæ 
sem nefndist Lindarbrekka. Sagði ég 
lítillega frá fyrstu húsráðendunum, 
þeim Guðmundi Einarssyni og Sigríði 
Guðmundsdóttur, og mun ég nú gera 
nánari grein fyrir æviferli 
þeirra sem um margt var 
dæmigerður fyrir lífsbar-
áttu alþýðufólks á fyrri 
hluta síðustu aldar.

 Þau hófu búskap sinn 
í Gerðahreppi suður með 
sjó og var Guðmundur 
þaðan en Sigríður var 
úr Borgarfirði. Má segja 
að æskustöðvarnar hafi 
sett mark sitt á lífshlaup 
þeirra þar sem Guð-
mundur starfaði löngum við höfnina 
en Sigríður þráði sveitina. Fátækt var 
landlæg og atvinnuhættir frumstæðir 
þegar þau gengu í hjónaband síðla árs 
1912 og varla hægt að segja að lífið hafi 
boðið upp á marga kosti. Landið var 
þó tekið að rísa eftir að iðnbyltingin 
hóf loks innreið sína hérlendis upp úr 
aldamótunum 1900 en þar hafði vél-
væðing í sjávarútvegi mest að segja. 

Verðmætasköpun stórjókst og at-
vinnutækifærum fjölgaði sem varð 
til þess að fjöldi sveitafólks flykktist 
á mölina víðsvegar um land. Tími 
kotbúskapar var að líða undir lok en 
margur maðurinn mátti þó sætta sig 
við það hlutskipti fram eftir öldinni 
að hokra á kotbýlum og voru þau 

Guðmundur og Sigríð-
ur þar á meðal.

 Eftir því sem ég 
kemst næst bjuggu þau 
í eigin húsi í Gerða-
hreppi þar sem Guð-
mundur vann þau 
störf sem til féllu en 
þau tengdust einkum 
fiskvinnslu í landi. Sig-
ríður hafði í nægu að 
snúast heima við en 
frá 1914-1929 fæddist 

þeim 14 börn. Það lét því nærri 
að þau eignuðust barn árlega á því 
tímabili og þó tvö dæju skömmu eftir 
fæðingu var marga munna að metta. 
Af einhverjum ástæðum kunni Sigríði 
ekki við sig til lengdar í Gerðahreppi 
og því fluttu þau til Hafnarfjarðar árið 
1927 en þar átti hún systur. Sigríður 
var í senn rótlaus og ráðrík og er óhætt 
að segja að hennar ákvarðanir hafi 

markað stefnuna fyrir fjölskylduna. 
Leið ekki á löngu þar til hún fór að 
hugsa sér og fjölskyldunni til hreyf-
ings á nýjan leik. Sveitin kallaði og nú 
var það ekki einungis uppruninn sem 
gerði vart við sig heldur einnig trúin. 
Hún hafði gengið í söfnuð aðventista 
skömmu eftir komuna til Hafnarfjarð-

ar og sú hugsun ágerðist að 
forðast bæjarsollinn og komast 
í nánari snertingu við sköp-
unarverk guðs. Og nú dugðu 
engin vettlingatök. Fjölskyld-
an öll var drifin í söfnuðinn og 
næstu árin einkenndust af leit 
að griðastað fjarri siðspillingu 
heimsins.

 Með sumarhýsinu Lindarbrekku 
komst Sigríður loks aftur í langþráð 
sveitalífið – fyrst á sumrin en um 
miðjan fjórða áratuginn settist fjöl-
skyldan þar að. Reyndar ekki alveg all-
ur hópurinn því elstu systurnar voru 
fluttar að heiman tæplega tvítugar að 
aldri en flest systkinin fóru snemma 
að vinna fyrir sér eins og lenska var 
fyrr á tíð. Fólk lærði snemma að 
standa á eigin fótum. En vandinn var 
sá að fjölskyldufaðirinn átti ekki kost 
á að vera heima við nema endrum og 
eins því þar var litla björg að fá. Hann 
neyddist því til að sinna ígripastörfum 
annars staðar – einkum við höfnina í 
Reykjavík.

 Viðdvölin í Lindarbrekku var stutt 
enda var þar engin bújörð. Þrautin var 
að komast yfir jörð sem gæfi það vel af 
sér að fjölskyldan gæti haldið saman 
en slíkt var örðugt fyrir peningalitla 
alþýðu. Lán lágu ekki á lausu hjá 
þorra manna því þeir höfðu lítinn rétt 
sem voru án sambanda við fjármála-
valdið. Á árunum í kringum 1940 bjó 
fjölskyldan á nokkrum stöðum í Fló-
anum og í Ölfusi án þess að hagurinn 
vænkaðist til muna.

 Fyrst tóku þau jörðina Breiðu-
mýrarholt að leigu og var aðkoman 
ekki glæsileg enda var það kot sem 
ekki var búandi á. Öll hús voru meira 
og minna ónýtir torfkofar auk þess 
sem bæjarleiðin var sérlega örðug því 
um mýri var að fara og enginn vegur 
lá þar um. Búpeningur var einungis 
til heimabrúks og þurfti Guðmundur 
iðulega að sækja vinnu fjarri heimili 
þó eitthvað hafi hann fengið að gera 
nærsveitis svo sem á Eyrarbakka og 
við Flóaáveituna.

 Flóaáveitan var gríðarleg fram-
kvæmd sem átti sér stað á árunum 
1918-1927 þegar miklir skurðir voru 
grafnir víða á milli Ölfusár og Þjórs-
ár til að veita vatni á engjar með það 
fyrir augum að auka grasvöxt. Ekki 

veit ég hvort um viðhald hafi verið 
að ræða eða útvíkkun á áveitukerfinu 
þegar Guðmundur var þar við störf 
ásamt tveimur sona sinna á seinni 
hluta fjórða áratugarins en eitt er víst 
að launin voru algerlega skorin við 
nögl. Fékk hver þeirra tvær krónur 
fyrir daginn en tímakaupið hafði verið 
ein króna í Hafnarfirði. Það vann sig 
enginn upp úr fátæktinni á þeim kjör-
um. 

Allir sem vettlingi gátu valdið á 
heimilinu höfðu störfum að sinna. 
Sigríður reyndi að afla tekna með 
prjónaskap, stelpurnar hjálpuðu til 
við heimilishaldið og strákarnir urðu 
snemma liðtækir við smíðar og marg-
vísleg bústörf. Elsti sonurinn, Tómas, 
sýndi snemma dug sinn þegar hann 
hóf að smíða eftirlíkingar af vörubíl-
um Kaupfélags Árnesinga en þá voru 
leikföng ekki á hverju strái. Seldi hann 
kaupfélaginu stykkið á 10 krónur. 
Væri gaman að vita hvort eitthvað sé 
til af þeim bílum í dag.

 Eftir stutta dvöl í Breiðumýrarholti 
lá leiðin á Ingólfshvol, með stuttri 
viðdvöl á Bræðrabóli í millitíðinni. 
Ingólfshvoll þótti ágætis bújörð en 
staðfestan þar strandaði á að enn var 
engin lán að fá. En nú gengu nýir tím-
ar í hönd. Með hernáminu 1940 var 
skyndilega næga vinnu að hafa enda 
bötnuðu lífskjör landsmanna stór-
um. Sunnlendingar nutu góðs af því 
sem aðrir og munaði þar mestu um 
flugvöllinn í Kaldaðarnesi sem Bret-
ar hófu framkvæmdir á skömmu eftir 
komu sína til landsins. Tómas var nú 
vaxinn upp úr leikfangagerðinni og 
kominn á eigin vörubíl og hafði hann 
í nógu að snúast að keyra fyrir herinn.

Upp úr 1940 eygðu Guðmundur og 
Sigríður loks von um að eignast eig-
in bújörð. Þeim tókst að öngla saman 
peningum fyrir Hólum í Biskupstung-
um sem var heiðarbýli rétt fyrir vest-
an Gullfoss. Þar sá Sigríður draum 
sinn um óspillta sveitasælu rætast en 
verra var að jörðin var það kostarýr 
að Guðmundur þurfti að halda þeim 
vana sínum að draga björg í bú fjarri 
heimahögum. Þau voru komin á enn 
eitt kotbýlið. Fjölskyldan átti Hóla í tíu 
ár og er búskapurinn þar merk saga út 
af fyrir sig en frá henni verður sagt í 
annarri grein.

Grunnur að góðu lífi

34 ára reynsla í fasteignasölu
Þorlákur Ómar Einarsson, 
löggiltur fasteignasali.
Sími 820 2399   
thorlakur@stakfell.is

kúldrast í kotbýlum
Leifur Reynisson sagnfræðingur skrifar:

tómas guðmundsson 
við vörubifreið sína.

guðmundur 
og Sigríður 
með nokkrum 
barna sinna.

guðmundur 
og Sigríður.leifur reynisson
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„AstaZan er 
eina bætiefnið sem 

ég mæli með fyrir alla“
Mark Kislich, líkamsræktar  

og þrekþjálfari hjá Sporthúsinu.
 

„Hvort sem það er afreksfólk í íþróttum eða þeir 
sem stunda líkamsrækt, þá er AstaZan eitt af 
fáum bætiefnum sem þú virkilega finnur mun 
og sérð framfarir af. Færð meiri orku, 

líður betur og allt er auðveldara  
og skemmti legra. Sjálfur get  

ekki hugsað mér að vera  
án AstaZan.“

„Losnaði  
við verki og bólgur  

af vefjagigt„
Ásdís Ómarsdóttir:  „Þjáðist stöðugt af 

verkum vegna vefjagigtar í 14 ár, gat lítið gert 
eða unnið. Á aðeins 3 vikum með AstaZan 

losnaði ég á við festumein, bólgur  og verki. 
Sjúkraþjálfarinn minn sagði framfarirnar 

með ólíkindum. Sef líka betur, er 
komin í vinnu og nýt lífsins með 

fjölskyldunni.“

• Samanburðar þol  rannsókn 
sýndi 62% aukið vöðvaþol  
á 12 vikum

• Rannsóknir sýna að  
Astazan er gott við gigt

• Gott fyrir hjarta, kólestról 
og æðaheilsu

• Styrkir húðina fyrir sól  
og vetrarkulda

Lifestream fæst í Apótekum, Hagkaup, Nettó, Heilsuhúsinu, Fjarðarkaup, Melabúðinni, Græn heilsa, Fríhöfninni og víðar | celsus.is

Virkni AstaZan styðst við 
viðurkenndar rannsóknir.*

Styrkir náttúrulegt varnarkerfi líkamans.

Nýjar
umbúðir
sömu gæði

Burt með liðverki, bólgur
, 

stirðleika og eymsli. 

Aukið þol og endurheimt.
 

*Malmsten, Curt, astaxanthin  improves muscle 
endurance -double blind study. Karolinska Institute, 
Gustavsberg1998.
*Astaxanthin, oxidative stress, inflammation and 
cardiovascular rise. Pub. Future Cardiol 2009 Jul 5, 
*Effect of astaxanthin supplemention on muscle 
damage and oxidative stress. Pub J Sport Med Phys 
Fitness. 2012 Aug.

Frumkvöðlar í lífrænni næringu í yfir 30 ár.
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síðasti dagur „þorra“ er nú á 
laugardaginn 18. febrúar og 
nefnist sá dagur „þorraþræll.“ 

Þá verða haldin síðustu þorrablótin á 
Suðurlandi á þessum vetri  sem hefur 
verið sérlaga hagstæður til ferðalaga 
og samkomuhalds.

Í tilefni þessa er hér mynda-
safn Björns Inga Bjarnasonar frá 
Þorrablótinu á Stokkseyri árið 2007 
sem haldið var í Menningarsalnum í 
Menningarverstöðinni Hólmaröst og 
var vel sótt eða rétt tæplega 250 gestir.

Það var Stokkseyringafélagið í 
Reykjavík og Hrútavinafélagið Örvar á 

Suðurlandi sem stóðu fyrir blótinu og 
var Bjarni Harðarson á Selfossi veislu-
stjóri. Þeir sem fram komu voru; Sigge-
ir Ingólfsson, formaður Stokkseyringa-
félagsins, Björn Ingi Bjarnason, forseti 
Hrútavinafélagsins , Árni Johnsen, 
alþingismaður og tónlistarmaður  og 
Jóhannes Kristjánsson, eftirherma og 
skemmtikraftur sem fór á kostum og 
vakti jafnvel upp drauga af Draugasetr-
inu í Menningarverstöðinni.

Hljómsveitirnar NilFisk og 
Vítamín sáu um tónlist á borðhaldi og 
dansleik.  Glæsilegt þorrahlaðborð var 
frá Rauða húsinu á Eyrarbakka.

Þorrablótið á stokkseyri 2007
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Þorrablótið á stokkseyri 2007
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PLUSMINUS OPTIC

Smáralind

www.plusminus. is

Sumar 
kaupauki

Sólgler 
með öllum gleraugum

Index 1,5*

Sjóngler

plusminus.is • sími: 517 0317

Hágæða 
sjóngler 
frá nOVa

TIlBOð Margskipt sjóngler 
frá 49.900 kr.

tímamót urðu í byggðasögu 
Rangárþings eystra þegar 
reisugildi var haldið í Lava 

eldfjalla- og jarðskjálftasetrinu á 
Hvolsvelli í lok janúar, en þá var húsið 
fokhelt. Framkvæmdin hefur gengið 
vel, fyrsta skóflustungan var tekin í 
maí 2016, byrjað var að reisa veggi 20. 
nóvember og fyrirhugað er að setrið 
opni 1. júní næstkomandi. Lava setrið 
er mikill búhnykkur fyrir Rangárþing 
eystra og mun setja svip á bæjarlífið 
í Hvolsvelli og áreiðanlegt er að þeir 
sem leggja leið sína um svæðið munu 
reka augun í hina glæsilegu og sér-
stæðu byggingu sem nú er risin.

„Þetta er gríðarlega spennandi 
verkefni,“ segir Ísólfur Gylfi Pálma-
son, sveitarstjóri Rangárþings eystra. 
„Þarna skapast 25 ný störf og sveitar-
félagið mun að sjálfsögðu hafa af því 
tekjur í formi fasteignagjalda og slíks. 
Rangárþing eystra er ekki beinn aðili 
að framkvæmdinni og á ekki hlut í 
setrinu, en við höfum gert allt sem í 
okkar valdi stendur til að greiða götu 

þess. Meðal annars breyttum við 
deiliskipulagi svo að setrið gæti orðið 
að veruleika á þessum stað. Um leið 
var sett á skipulag lóð við hliðina á 
setrinu þar sem gert er ráð fyrir hót-
eli. Það eru ákveðnir aðilar sem eru 
áhugasamir um að reisa það hótel, en 
ég get ekki greint frá því hverjir það 
eru að svo stöddu.“

Leikdeild Ungmennafélags Gnúpverja 
æfir nú gamanleik Eddu Björgvins-
dóttur, Láttu ekki deigan síga Guð-
mundur. Leikstjóri er Vilborg Halldórs-
dóttir, en hún setti Gaukssögu upp með 
félaginu fyrir nokkrum árum og þótti 
takast einkar vel til. Tónlistarstjóri er 
Þorbjörg Jóhannsdóttir og henni til að-

stoðar eru þeir Hjörtur Bergþór Hjart-
arson og Karl Hallgrímsson, en verkið 
er einnig söngleikur. Leikendur eru alls 
14 talsins.

Verkið verður frumsýnt föstu-
daginn 10. mars í Árnesi, kl 20.00, og 
næsta sýning verður sunnudaginn 12. 
mars kl. 16.00.

Láttu ekki deigan 
síga Guðmundur

listrými er yfirheiti fjöl-
breyttra myndlistarnám-
skeiða sem nú eru haldin í 

Listasafni Árnesinga Hveragerði í 
umsjón Guðrúnar Tryggvadóttur, 
myndlistarmanns, sem hefur langa 
reynslu af námskeiðahaldi.

Guðrún segir að með nám-
skeiðunum sé safnið að koma til 
móts við óskir og þarfir samfé-
lagsins  hér á ýmsan hátt, svo sem 
að skapa vettvang fyrir starfandi 
listamenn í Árnessýslu til þess að 
miðla til annarra kunnáttu sinni og 
reynslu. Þátttakendur, hvort held-
ur byrjendur eða lengra komnir, 
börn sem fullorrðnir, fái hér tæki-
færi til þess að þroska og þróa sína 

færni. Á námskeiðunum myndast 
líka tengslanet og til verður þekk-
ing sem kemur öllum til góða hér í 
dreifbýli Suðurlands.

„Að skapa myndlist er þjálfun 
sem allir geta þróað með sér og sam-
tímis fæst aukin ánægja og skilning-
ur á myndlist almennt og framund-
an eru nokkur helgarnámskeið en 
líka lengri námskeið ætluð börnum 
og unglingum. Á helgarnámskeiði 
með Pétri Thomsen er tekin fyrir 
ljósmyndun, bæði gömul tækni eins 
og Pinhole  en einnig  möguleikar 
stafrænnar ljósmyndunar, jafnvel 
ljósmyndun með símum. Einnig eru 
á dagskrá helgarnámskeið í vatns-
litamálun með Guðrúnu, olíumálun 

með Mýrmann og þrívíð mótun þar 
sem unnið er með leir og gifs með 
Dagnýju Guðmundsdóttur.

Við viljum einnig sinna börn-
um og unglingum og í boði eru 
spennandi námskeið fyrir 8-10 ára 
og 11-12 ára þar sem unnið er með 
margvísleg efni á skapandi hátt og 
námskeið í alvöru myndasögugerð 
fyrir unglinga,“ segir Guðrún.

Nánari upplýsingar má finna 
á á vefsíðu Listasafns Árnesinga 
www.listasafnarnesinga.is, eða 
hringja í síma  safnsins 483 1727 
eða umsjónarmanns LISTRÝMIS, 
Guðrúnu 863 5490. Verkefnið nýt-
ur stuðnings Uppbyggingarsjóðs 
Suðurlands.

myndlist er þjálfun sem 
allir geta þróað með sér

lava setrið 
opnar 1. júní 
næstkomandi„Þarna 

skapast 
25 ný störf og 
sveitarfélagið 
mun að sjálfsögðu 
hafa af því 
tekjur í formi 
fasteignagjalda 
og slíks.

Sigurgeir guðlaugsson, nýr framkvæmdastjóri laVa, Ísólfur gylfi Pálmason og ásbjörn 
björgvinsson, fráfarandi framkvæmdastjóri laVa. 
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300 mm

Tilboð
án barka kr34.990

Loftskipti-
blásarar

Iðnaðarviftur

 

Loftviftur
Tilboð

frá kr22.900

Þakblásarar Kælar - frystar

Í þakrennur, frostvörn eða 
vatnslagnir.

Hitavír Handþurrkari Hljóðlátur Hitablásari

Tilboð
frá kr19.990

Tilboð
frá kr29.990

Tilboð
frá kr89.990

Allar stærðir - með eða án vélakerfa

Tilboð
frá kr1.450

2100 wött 100 mm

-Úrval af stærðum og gerðum

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Tilboð
frá kr8.990

Baðviftur Varmaendurnýting

Loftræsting með 
varmaendurnýtingu

35%
afsláttur

Rakatæki
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Nánari upplýsingar og skráning á listasafnarnesinga.is

Krakkar 8-10 ára.......................21. febrúar - 28. mars

Krakkar 11-12 ára.....................23. febrúar - 30. mars

Myndasögugerð fyrir unglinga.....11. mars - 29. apríl

Ljósmyndun............................helgina 18. - 19. febrúar

Vatnslitamálun.......................helgina 25. - 26. febrúar

Mótun...........................................helgina 4. - 5. mars

Olíumálun..................................helgina 11. - 12. mars

Námskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna 

 

Nýtt!

Skráning hafin!

LISTRÝMI

Austurmörk 21 - 810 Hveragerði - s: 483 1727 - listrymi@listasafnarnesinga.is

lítill vafi leikur á að Parísar-
samkomulagið boðar merk 
tímamót. Allt of langur tími 

leið með slappa Kyoto-bókun frá 
1997 sem alþjóðagrunn að átaki gegn 
hlýnun jarðar af mannavöldum. Enda 
hefur hallað hratt á verri hlið í þeim 
efnum og kapphlaup um að nýta sem 
mest jarðefnaeldsneyti verið í hámarki 
árum saman, og færst norður á bóginn. 
Samtímis hefur skógarrányrkja verið 
hörmuleg og eyðimerkurmyndun sam-
svarað allt að 80.000 ferkm á ári. 

Göfug markmið
Þegar meta á nýtt og viðamikið 
samkomulag 193 þjóða og spegla það 
yfir á Ísland, er úr vöndu að ráða. 
Ramminn er góður og gildur enda 
þótt vafi geti leikið á hvort meðalhit-
inn hækkar um 1,5, eða 3,0 gráður 
fyrir aldarlok. Svo mikil er óvissan 
um neikvæð keðjuáhrif helstu um-
hverfisþátta sem stýra veðurlagi á 
ólíkum svæðum heims, t.d. dæmis 
hverju lítil hafíshella á norðurslóðum 
veldur, ef meðalhitastig hækkar enn 
um 1,0-1,5 stig. Við höfum aðeins 
nokkra áratugi að spila úr ef dæma 
má af hraða breytinganna í náttúr-
unni sem við óttumst mest, minnug 
þess að voldugir, náttúrulegir atburð-
ir geta kollvarpað umhverfisstýringu 
manna. Á heimsvísu stendur mest 
upp á tug ríkja, þau stóru og hagvaxt-
argrimmustu, nokkur önnur ríki sem 
byggja nær alla afkomu sína á jarðolíu, 
og helstu stórfyrirtæki í sama geira 
eða öðrum, t.d. matvælaframleiðslu. 
Þau lúta í raun ekki þjóðstjórnum. 
Munu menn í raun og veru ganga á 
eigin hagnaðarvonir og eyða gífurleg-
um fjármunum í uppbyggingarsjóð 
COP21 (100 milljarða dollara á ári) 
og enn fremur í nýsköpun í orku-
geiranum? Munu þróunaraðstoð og 
orkulausnir handa þróunarríkjunum 

ýta undir minni heildarlosun kolefn-
isgasa? Leggja ríkisstjórnir nægilegt 
fé í fjárfestingar sem gefa meira af sér 
í umhverfistilliti en peningarentu? 
Hvað gerir nýr forseti Bandaríkjanna? 

Víðtæk áhrif
Samkomulagið hefur mikil og flókin 
áhrif á nær öllum sviðum samfélaga. 
Bókhald allra ríkja á að gera andóf-
ið gegn hlýnun sýnilegt og verður 
að vera sannferðugt. Samningurinn 
mun hafa áhrif á daglegt líf fólks í þá 
veru að skerða vanabundin umsvif 
eða hleypa upp verði á ýmsu sem við 
teljum sjálfsögð gæði. Það leggur rík-
ar skyldur á stjórnvöld við að upplýsa 
almenning um ótal hluti, útskýra sam-
hengi aðgerða og ýta undir samstöðu, 
þvert á stjórnmálin. Við sjálf verðum 
að leggja okkur fram og mögla í hófi. 
Um leið verða þeir sem mestu ráða að 
hlusta á gagnrýni, jafnt sérfræðinga 
sem fyrirtækja og almennings. 

og litlu við
Hvað litla Ísland varðar er af nógu 
að taka. Okkar framlag við minni 
losun kolefnisgasa er brotabrot af 
heildinni og nánast ósýnilegt. En mið-
að við íbúafjölda er það gríðarstórt; 
eitt stærsta vistspor heims miðað 
við höfðatölu. Og framlag til tækni-
lausna og aukinnar þekkingar, hvort 
sem er í jarðhitafræðum, jöklafræð-
um, sjávarútvegi eða landgræðslu, 
næstum ómetanlegt. Margtuggin eru 
málefnin sem við verðum að sinna: 
Uppgræðsla, lífræn ræktun, skógrækt, 
endurheimt votlendis, allt til að binda 
kolefni. Líka minni losun í iðnaði, nýt-
ing eldfjallagasa í orkuverum, minni 
losun í landbúnaði, sjávarútvegi, 
ferðaþjónustu og samgöngum, engin 
olíu- eða gasvinnsla á íslensku haf-
svæði og betri nýting vara og hráefna. 
Alls staðar vantar nýjar reglur, virk-

ari umhverfisskatta, aðgerðaáætlanir 
með hvatningu, boðum og bönnum, 
markmiðum og skýrri fjármögnun. 
Það eru verkefni sem endurskoðun 
heildaráætlunar eftir Parísarfundinn 
kalla eftir og þarf að vinna á sem allra 
skemmstum tíma, líkt og ný stjórn-
völd hafa lofað en geta sennilega ekki 
fjármagnað með aðhaldsstefnu sinni. 

Kolefnishlutlaust ísland
Benda verður á að aukin binding 
kolefnis er ekki afsökun fyrir auk-
inni losun, heldur verður binding og 
minni losun að verka saman ef takast 
á að minnka kolefnisspor þjóðarinn-
ar um 30-40% á 10-15 árum. Viðnám 
gegn losun kolefnisgasa frá þjóðinni 
losar okkur ekki við ábyrgð á brennslu 
olíu og gass, sem við hefðum tekjur af, 
færi svo að eitthvað slíkt kæmi upp 
norðaustur af landinu. Röksemdin 
um að efnin séu hollari en kol hrekk-
ur skammt því ekki má snerta nema 
25-30% af þekktum birgðum olíu, 
kola og gass í heimi hér. Veröldin 
þarf ekki á íslenskri olíu að halda og 
við sjálf ekki heldur enda eigin notk-
un okkar úr hugsanlegum milljarða 
tunna birgðum ekki gild röksemd. 
Olían er til annars staðar og veruleg 
orkuskipti heima fyrir í nánd. Ísland 
í góðu kolefnisjafnvægi er ekki tálsýn 
en kallar á mjög svo breytta stefnu 
fjármála og hjá ríkinu, breytta stefnu 
sveitarfélaga og fyrirtækja, sem þegar 
hafa stigið fram, mörg hver, og líka 
skýran vilja fólks almennt. Við í VG 
göngum lengra en inntak samkomu-
lagsins frá París. Við flytjum þingsá-
lyktunartillögu um kolefnishlutlaust 
Ísland fyrir 2040 og um að fullmótuð 
aðgerðaráætlun verði borin undir Al-
þingi fyrir 1. maí 2017.

Höfundur er 6. þingmaður  
Suðurkjördæmis

loftslagsmál 
- já, takk
Ari Trausti Guðmundsson skrifar:

Reki ehf Höfðabakka 9 110 Reykjavík
Sími: 562 2950   Fax: 562 3760
E-mail: bjorn@reki.is  Vefsíða: www.reki.is

SÆTI Í DRÁTTARVÉLAR,
LIÐLÉTTINGA OG
LYFTARA FRÁ
UNITEDSEATS.
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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.

Hlíðarenda / 602 Akureyri
S: 462 3700 / baldurhalldorsson.is

Vörur, vélbúnaður og 
þjónusta fyrir 
minni fiskibáta
- Plastviðgerðir
- Rafgeymar
- Dælur
- Varahlutir



14   16. febrúar 2017

Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

Þann 27. janúar afhenti Lkl. 
Hveragerðis Leikfélaginu í 
Hveragerði fjárstyrk í tilefni 70 

ára afmælis þess félagsins. Var það gert 
í lok frumsýningar verksins Naktir í 
náttúrunni (Full Monty). Sögusviðinu 
hefur verið breytt og snýr að Hvera-

gerði og atvinnulausum félögum sem 
voru meðal annars að vinna við garð-
yrkju og fléttast þarna inn í sýninguna 
t.d. Eden, heilsuhælið, tívolíið og auð-
vitað garðyrkjan. Félagar Lkl. Hvera-
gerðis nutu sýningarinnar og mæla 
heilshugar með verkinu.

Lions stykir Leikfélagið

Daði Ingimundarson 
afhendir leikfélagi 

Hveragerðis styrkinn, 
Hjörtur benediktsson 

tók við honum af 
hálfu leikfélagsins.

kiwanismenn 
á selfossi sækja 
Geysi heim
Félagar í Kiwanisklúbbnum Búrfelli á Selfossi 

sóttu Lionsmenn í Geysi í Tungunum heim á 
dögunum. Fjölmennt var á fundinum og tókst 

heimsóknin vel upp einsog sjá má á myndunum.

Þátttaka í árlegri félagsvist Ung-
mennafélags Skeiðamanna er 
prýðileg en nú stendur yfir 

röð spilakvölda í Brautarholti. Þarna 
skemmta sér saman ungir og eldri, og 
spilað á mörgum borðum.

Fjölsótt félagsvist  
í brautarholti

Þessar fjórar sátu lengst og fengu viður-
kenningu fyrir það.

Sigurlinn María og Eiríkur logi stóðu efst í 
lok annars kvölds félagsvistarinnar.
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Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
16. febrúar 2017 

3. tölublað, 3. árgangur 

einelti er 
samfélags- 
mein
Einelti er alvarlegt samfélagsmein. 
Afleiðingar eineltis eru gríðarlega 
alvarlegar. Hátt hlutfall þeirra sem á 
fullorðinsárum glíma við geðræn og 
félagsleg vandamál eru fórnarlömb 
eineltis.  Til þess að komast í gegn-
um þá þungbæru reynslu þurfa mörg 
fórnarlömb eineltis á umfangsmikilli 
heilbrigðis- og félagsþjónustu að halda 
til margra ára, með tilheyrandi kostn-
aði fyrir samfélagið.

Til þess að uppræta einelti verða 
börn að geta sagt fullorðnum frá 
upplifun sinni. Því er mikilvægt að 
börn séu hvött til þess að láta vita af 
einelti, hvort sem það er heima fyrir 
eða í skólanum. Þau þurfa að finna að 
þeim sé treyst fyrir orðum sínum. Ef 
börnum er ekki treyst, þau hunsuð eða 
ekki er gripið inn í geta þau upplifað 
tilkynningar sínar sem tilgangslausar.

Sýnum börnunum að okkur stend-
ur ekki sama, hlustum á þau og tök-
um þau alvarlega. Ef að barni líður illa 
þá er það raunverulegt. Við megum 
aldrei hundsa eða gera lítið úr þeirra 
upplifunum af því að við teljum okkur 
vita betur hvernig þeim ætti að líða.

Það er mikil vinna sem felst í því 
að uppræta einelti og fyrirbyggja það. 
Það er risastórt samvinnuverkefni 
okkar allra sem störfum með börnum 
og ungmennum. Vinnum faglega að 
því að útrýma einelti. Sýnum börnun-
um að það skipti okkur máli hvernig 
þeim líður. Við verðum að geta horft 
í augun á þeim þegar þau verða full-
orðin og hugsað; ég gerði allt sem í 
mínu valdi stóð. Fyrr getum við ekki 
unnt okkur hvíldar.

Frábærar 

pizzur

baksíðan
arna Ír gunnarsdóttir,
bæjarfulltrúi

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Innflutningur bíla og hljólhýsa

Nýr 2017 árgerð  

Ford traNsit 
18 maNNa rúta 
155 hestafla •  Verð 4,9 milljónir +vsk

Hef til afgreiðslu Ný 2017 Hobby hjólhýsi 
460, 495, 540, 560 • Deluxe, Excellent,  Prestige, 
Premium • Öll með 12 volta kerfi og rafgeymi.

Nýr 2017  
Hobby t70E
150 hestöfl diesel  
Sjálfskiptur  
Leðursæti og nánast 
öllum aukabúnaði.
Verð 15,6 milljónir
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