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Ný hjúkrunardeild 
vígð á Lundi

50 missa vinnuna  
á Kumbaravogi

„Vigdís 
Finnbogadóttir er 
stærsta fyrirmyndin“

UnnUr Brá Konráðsdóttir er 
nýr Forseti Alþingis ritstjóri Suðra 
ræddi við unni um nýja hlutverkið og helstu 
áhugamálin utan stjórnmálanna.

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

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

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

fyrir sumarbústaði og heimili

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

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

Láttu ekki stela af þér kútunum!

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í 
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að 
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Klettagörðum 5  |  104 Reykjavík  |  Sími 568 0100

www.stolpigamar.is

Hafðu 
samband

568 0100
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Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

Tökum upp nýjar vörur í hverri viku

Báran stéttarfélag segir það tak-
markalaust virðingarleysi við 
heimilisfólkið á Kumbaravogi 

að flytja fólkið burt án fyrirvara. Með 
lokun hjúkrunarheimilisins missi 50 
manns vinnuna. Stjórn stéttarfélagsins 
Bárunnar harmar þá stöðu sem kom-
in er upp varðandi hjúkrunarheimilið 
á Kumbaravogi, en heimilinu verður 
lokað á næstunni.

Í ályktun stjórnarinnar segir að lok-
unin sé takmarkalaust virðingarleysi 
við heimilisfólkið á Kumbaravogi, sem 
er flutt hreppaflutningum án nokkurs 
fyrirvara til dvalar á öðrum stöðum. 
Einnig sé það er alvarlegt þegar einn af 
stærri vinnustöðum í sveitarfélaginu 
lokar og 50 manns missa vinnuna 
í einu vetfangi. Það eru 50 störf sem 
tapast í umönnun aldraðra, meirhlut-

inn  konur.
Mikil óvissa ríkir um starfs-

lok þeirra starfsmanna sem starfa 
á Kumbaravogi. Stjórn Bárunnar, 
stéttarfélags hvetur viðkomandi aðila 
sem bera ábyrgð á starfslokum og vel-
ferð starfsmanna að þeim verði sómi 
sýndur og farið eftir þeim reglum sem 
gilda á vinnumarkaði.

lyftingadeild Umf. Selfoss var 
endurvakin á stofnfundi í Tí-
brá í vikunni. Nýkjörin stjórn 

stillti sér upp með formanni Umf. 
Selfoss að loknum fundi.

landstólpi, Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi, hefur fengið 
einkaleyfi á Íslandi til að selja 

Fullwood  M2erlin mjaltaþjóna og 
þjónustu við þá, samkvæmt nýjum 
umboðssamningi við breska stórfyrir-
tækið Fullwood. Fyrirtækið er leiðandi 
í hönnun og framleiðslu mjaltakerfa og 
mjaltabúnaðar, hefur starfað í meira en 
sjö áratugi og skiptir við bændur í yfir 
80 ríkjum um víða veröld.

„Samningurinn við Fullwood 
markar tímamót hjá Landstólpa og 
raunar íslenskum kúabúskap yfirleitt, 
enda er breska fyrirtækið í fremstu röð 
í heiminum á sínu sviði. Aðdragandinn 
er vinna og viðræður undanfarin tvö 
ár en nú er samkomulagið í höfn eft-
ir vandaðan undirbúning. Landstólpi 
tekur stórt skref í starfseminni með 
því að geta nú boðið hið heimsþekkta 

og rótgróna vörumerki Fullwood sem 
hluta heildarlausnar við fjósbyggingar. 
Það einfaldar skipulag, samskipti og 
framkvæmdir að eiga við einn aðila í 

stað margra. Slík hagræðing jafngildir 
sparnaði og þar getur munað miklu í 
krónum talið,“ segir Arnar Bjarni Ei-
ríksson, framkvæmdastjóri Landstólpa.

Fimmta árið í röð er TRS á 
lista CreditInfo yfir fram-
úrskarandi fyrirtæki á Íslandi. 

Að þessu sinni eru 624 fyrirtæki á 
Íslandi á listanum, sem er um 1.7% 
allra fyrirtækja á landinu á hlutafé-
lagaskrá, samanborið við 628 fyrir-
tæki á síðasta ári.

TRS er mjög stolt af þessari 
viðurkenningu og þakkar hana góðu 
starfsfólki og tryggum viðskiptavin-
um.

lyftingadeildin 
endurvakin

tímAmót hjá 
lAndstólpA

Vörðufell átti lægsta tilboð 
í breytingar á Heilbrigð-
isstofnun Suðurlands sem 

verða á anddyri, eldhúsi og norður-

álmu byggingarinnar. Verkið hljóðar 
upp á 135 milljónir og er hafið og því 
lýkur í haust.

Vörðufell bauð 
lægst í hsu

TRS er framúrskarandi 
fyrirtæki fimmta árið í röð

Virðingarleysi 
við heimilisfólk 
á Kumbaravogi

endurbætur á 
mjólkurbúinu
nú standa yfir framkvæmdir 

við Mjólkurbúið (Breiða-
mörk 26, Hveragerði) sem 

miða m.a. að því að gera íbúð á 2. hæð 
hússins íbúðarhæfa. Mjólkurbúið er eitt 
elsta hús bæjarins, byggt árið 1929 eft-
ir teikningum Guðjóns Samúelssonar, 
húsameistara ríkisins. Stofnun Mjólk-
urbús Ölfusinga og bygging hússins 
markaði upphaf þéttbýlis í Hveragerði. 
Þetta kemur fram á hveragerdi.is

Búið er að fjarlægja spónaplötu-
klæðningu og plasteinangrun innan 
af útveggjum 2. hæðar, endureinangra 
útveggi með steinullareinangrun og 
klæða þá með gifsplötum. Einnig lag-
færa hitalagnir og einangra þak. Nú er 
verið að skipta um glugga á 2. hæð og 

færa þá til upprunalegs horfs. Næsta 
sumar verður lokið við að skipta um 
glugga á húsinu en þá verður einnig 
þakjárn og þakrennur endurnýjaðar 
og farið í múrviðgerðir á útveggjum 
og þeir málaðir. Ráðgjafar við fram-
kvæmdina eru Sigurður Þ. Jakobsson 

tæknifræðingur og Stefán Örn Stef-
ánsson arkitekt. Vænta má að húsið 
verði bæjarprýði að loknum þessum 
framkvæmdum. Í íbúðinni kemur svo 
til með að búa 7 manna fjölskylda frá 
Sýrlandi sem væntanleg er nú til lands-
ins í lok janúar.

Mjólkurbúið 
breiðumörk 26

arnar bjarni handsalar 
samninginn.



3   2. febrúar 2017

Allt fyrir mótorsportið
Nítró kynnir:

nítró er ein elsta mótor-
sportverslun landsins og 
er þar að finna gríðarlegt 

úrval af tækjum, vara- og aukahlut-
um, búnaði og fatnaði fyrir mótor-
hjól, vélsleða, fjórhjól og buggybíla. 
Fyrir tæpu einu ári flutti verslunin 
í glæsilegt 1.000 fermetra húsnæði 
að Urðarhvarfi 4 í Kópavogi. Þar er 
einnig að finna fullkomið verkstæði 
sem þjónustar og gerir við allar 
tegundir tækja. Strákarnir í Nítró og 
vita bókstaflega allt um mótorsportið.

nýtt frá nítró
Á síðasta ári byrjaði Nítró að selja 
Arctic Cat-vélsleða og má segja að 
hringnum hafi verið lokað með 
því að bæta vélsleðum við flóruna. 
Einnig eru í boði Phanton barna- 
og unglingasleðar fyrir þá sem 
vilja byrja snemma í sportinu. Eins 
og flestir þekkja þá hefur Nítró til 
fjölda ára verið með umboð fyrir 
Kawasaki-mótorhjól og fjórhjól ásamt 
Beta-endúróhjólum, bensín- og raf-
magnsvespum, rafmagnsreiðhjólum og 
barnahjólum. Ekki má gleyma CF Moto, 
en fjórhjólin frá þeim framleiðanda eru 
þau mest seldu Íslandi síðastliðin tvö ár. 
Buggybílarnir hafa svo slegið í gegn en 
segja má að það sé nýjasta æðið á Íslandi 
um þessar mundir.

stórsniðugur beltabúnaður
Ekki skemmir fyrir að það er hægt 
að fá beltabúnað bæði á fjórhjólin og 
buggybílana þannig að hægt er að nota 
þessi tæki jafnt á föstu undirlagi sem 
snjó. Og talandi um beltabúnað, þá hefur 
verið að ryðja sér til rúms búnaður sem 
er settur undir torfæruhjól og breyt-
ir hjólunum í hálfgerðan vélsleða. Þá 
kemur belti að aftan og skíði að framan. 
Nítró hefur umboð fyrir MotoTrax-bún-
aðinn sem passar undir flestar gerðir 
torfæruhjóla og góðu fréttirnar eru þær 
að verðið á þessum búnaði hefur snar-
lækkað á milli ára. Einnig er Nítró með 
umboð fyrir Camso-belti undir allar 
tegundir vélsleða ásamt Michelin- og 
Mitas-dekkjum á götu, torfæru- og fjór-
hjól.

Nítró hlýjar þér og veitir þér öryggi
En það er ekki nóg að eiga tækin, það 

þarf líka að bjóða upp á góðan búnað til 
þess að halda hita á fólki og örygginu í 
hámarki. Mikið úrval af fatnaði, skóm, 
brynjum og fylgihlutum er að finna í 
versluninni fyrir allar tegundir af mót-
orsporti. Þar má nefna sleðagalla og skó 
frá Motorfist og CKX, götuhjólafatnað 

frá RST og motocross-galla og skó frá 
Forma, Oneal, Acerbis og FXR og margt 
fleira. Eitt mesta úrval landsins af hjálm-
um er að finna í verslunni þar sem boðið 
er upp á toppmerki eins og Airoh, CKX 
og Nox á mjög góðu verði.

Allt fyrir sportið
Segja má að Nítró bjóði upp á allt sem 
tengist þessu sporti eins og sést í upp-
talningunni hér að framan, en einnig er 
mikið úrval af auka- og varahlutum. Að 
auki er boðið upp á sérpantanir í flestar 
tegundir sleða og hjóla. Það borgar sig 
að kíkja við í Nítró eða á heimasíðuna 
nitro.is ef þig vantar eitthvað sem við-
kemur þessum áhugamálum.

Nítró Sport er staðsett að Urðarhvarfi 
4, 203 Kópavogi Sími: 557-4848 Nánari 
upplýsingar má nálgast á vefsíðu Nítró; 
nitro.is eða á Facebook-síðunni.

allt fyrir mótorsportið í nítró.

Kynning
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Ferðaþjónustan 
tekur flugið

Fjölgun ferðafólks til landsins hefur haft ómæld áhrif á þjóðlíf-
ið. Fyrir það fyrsta dró ferðaþjónustan vagninn úr stöðnun og 
kreppu eftirhrunsáranna, og skóp hagvöxt og gjaldeyri sem dreif-

ir sér um samfélagið allt. Uppbyggingin á sér stað víða um land og skap-
ar mörgum mikil tækifæri við atvinnusköpun af 
ýmsu tagi. Hvort heldur er í gistingu, veitingasölu 
eða afþreyingu af ýmsu tagi.

Vissulega fylgja slíkri aukningu á stuttum tíma 
vaxtaverkir. Þeirra gætir mest á vegum landsins 
en stjórnvöld hafa ekki staðið sig í stykkinu við 
eflingu innviða á borð við breikkun vega, brúa og 
bætt aðgengi að fjölsóttum ferðamannastöðum. 
Þá eru það vissulega vonbrigði að ekki hafi tek-
ist að útfæra komugjöld til að kosta stórfellt átak í 
samgöngum og aðgengi að náttúruperlum landsins.

Það er hinsvegar ekki afsökun fyrir því að bregðast ekki hratt við og 
breikka vegi og byggja brýr. Einungis þannig er hægt að koma í veg fyrir 
alvarlegustu slysin og greiða leiðina um vegakerfið sem er undir miklu 
álagi þar sem ásóknin er mest.

Ferðaþjónustunni fylgja margir kostir. Greinin er fjölbreytt og opn-
ar á frjálst framtak fjölda manns víða um land, öndvert við hinar lok-
uðu greinar sem þarf að kaupa aðgengi að fyrir háar fjárhæðir. Þá leiðir 
greinin af sér fjölbreytta flóru starfa. Mörg þeirra eru erfið störf í þrifum 
og þjónustu, sem erfitt er að manna. Mikilvægt er að vel sé gert við þá 
sem þeim sinna og réttinda verkafólks gætt til hins ítrasta.

Auknum fjölda ferðafólk fylgja bæði ógnir og tækifæri, og vega ör-
yggismálin þar þungt. Frumkvæði og samstarf ríkis, sveitarfélaga og 
greinarinnar sjálfrar er mikilvægt í því sambandi. Til dæmis er ótækt 
með öllu að staður á borð við Reynisfjöru sé ekki vaktaður af landverði 
á vegum ríkis og sveitarfélaga frá morgni til kvölds.

Öryggi ferðamanna þarf að vera í brennipunkti næstu mánuði og 
misseri. Takist okkur að efla innviði landsins í takt við fjölgun ferðafólks 
þá er margt sem bendir til þess að ævintýrið sé rétt að byrja. Ferðaþjón-
ustan er orðin að öflugri heilsársgrein sem skaffar samfélaginu gjaldeyri 
og fjölbreytt störf, en margt þarf að gera til að treysta grunninn undir 
greininni þannig að ferðafólk kjósi að sækja landið heim um ókomin ár.

 Björgvin G. Sigurðsson
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Svínafellsjökull er að orðinn vinsæll 
viðkomustaður ferðafólks. Mynd bgs.

FKA 
heiðraði þrjár 
athafnakonur

Frá vinstri: Haf-
dís, guðrún og 

Hólmfríður.

guðrún Hafsteinsdóttir hlaut 
FKA-viðurkenningu Félags 
kvenna í atvinnulífinu við há-

tíðlega athöfn í Silfurbergi í Hörpu síð-
degis í dag.

Guðrún er einn eigenda og mark-
aðsstjóri Kjöríss, formaður Samtaka 
iðnaðarins og varaformaður Samtaka 
atvinnulífsins.

Félag kvenna í atvinnulífinu veitti í 
Hörpu sínar árlegu viðurkenningar að 

viðstöddum fjölda fólks sem stendur í 
framlínu íslensks viðskipta- og atvinnu-
lífs. Það var Þórdís Kolbrún Reykfjörð 
Gylfadóttir, ferðamála-, iðnaðar- og ný-
sköpunarráðherra, sem afhenti viður-
kenningarnar.

Hvatningarviðurkenningu FKA 
hlaut dr. Hólmfríður Sveinsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Iceprotein ehf. og Protis 
ehf. Hólmfríður lauk meistaranámi frá 
Justus-Liebig Universität í Giessen í 

Þýskalandi  og doktorsprófi í lífvísind-
um og næringarfræði frá Háskóla ís-
lands 2009.

Þakkarviðurkenningu FKA 2017 
hlaut Hafdís Árnadóttir, stofnandi og 
eigandi Kramhússins. Hafdís er fædd og 
uppalin á Hjalteyri í Eyjafirði, stundaði 
nám við íþróttaskólann á Laugarvatni 
áður en hún hélt utan til Danmerkur 
þar sem hún lagði stund á dans eða „ryt-
megymnastik“ í skóla Lis Burmeister.

Opið hús í Tryggvaskála 5. febrúar

tuttugu ár eru síðan undir-
búningur að varðveislu og 
endurgerð Tryggvaskála hófst. 

Margir hafa komið að því verki, iðnað-
armenn, hönnuðir, áhugamenn o.fl. 
Farið var að nýta húsið eftir því sem 
kostur var á meðan á endurbótunum 
stóð og því erfitt að tímasetja einhvers 
konar upphaf að endurgerð lokinni. 
Ákveðin tímamót urðu þó þegar allt 
húsið var leigt út til veitingastarfsemi 
um mitt ár 2013. 

Einu verki var þó ólokið en það var 
koma veitingasalnum í það horf sem 
hann var lengst af með uppsetningu 
stórra málverka eftir Mattías Sigfús-
son sem prýddu salinn frá árinu 1947. 

Nú hafa eigendur málverkanna 
afhent Skálafélaginu málverkin 
til varðveislu og munu þau nú 
prýða veggi salarins að nýju og 
má segja að með táknrænum 
hætti hafi lokahönd verið lögð 
á verkið.

Af þessu tilefni verður opið 
hús í Tryggvaskála sunnu-
daginn 5. febrúar nk. frá kl. 
16.00 – 18.00 þar sem fólki 
gefst kostur á að sjá og endur-
nýja kynni sín við málverk-
in sem hengd hafa verið upp hvert á 
,,sínum“ stað. Jafnframt gefst gest-
um kostur á að skoða húsið. Félagar 
í Skálafélaginu verða á staðnum og 

veita upplýsingar ef óskað er eftir.
Hér má sjá mynd af einu málverki 

Matthíasar sem verið er að koma fyrir 
ásamt öðrum málverkum eftir hann.

Þorvarður hjaltason:

á fundi aðal-
stjórnar Umf. 
Selfoss 

í janúar voru 
flóttafjölskyld-
ur frá Sýrlandi 
boðnar velkomn-
ar á Selfoss og 
jafnframt var öllum 
börnum og unglingum 
í hópnum boðið að æfa 
endurgjaldslaust hjá félaginu út 
árið 2017. Með þessu vill félagið leggja 
sitt af mörkum til að fjölskyldurnar 

nái sterkri fótfestu 
í okkar góða 

s am fé l ag i 
en rann-
sóknir hafa 

sýnt fram 
á að íþrótta-

iðkun er talin 
jákvæð leið fyrir 

ungmenni til að 
efla andlega vellíðan 

sína og mynda ný vináttu-
tengsl og er ekki síst mikilvæg fyrir 
börn innflytjenda.

Umf. Selfoss 
býður flóttafólk 
velkomið á Selfoss

óttarr Proppé heilbrigðisráð-
herra var við vígslu nýrrar 
hjúkrunardeildar á Hjúkr-

unarheimilinu Lundi, Rangárþingi 

ytra, í lok janúar. Með tilkomu við-
byggingarinnar heyra tvíbýli á Lundi 
sögunni til og það sem meira er, með 
henni hefur verið sköpuð vönduð að-

staða fyrir heilabilaða íbúa heimilisins. 
Mikil gleði ánægja ríkir meðal íbúa 
og starfsfólks Lundar, sem og íbúa 
Rangarþings ytra.

ný hjúkrunar-
deild vígð á lundi

Þær Margrét Ýrr Sigurgeirs-
dóttir, hjúkrunarforstjóri lund-

ar, Sigfús Davíðsson og Drífa 
Hjartardóttir, stjórnaformaður 

við vígsluna.
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Ferðafélag Íslands

Ferðaáætlun 2017

www.fi.is

Skráðu þig inn – drífðu þig út

Ferðaáætlun 
FÍ er komin út

Ferðafélag Íslands var stofnað 1927 og verður 90 ára gamalt 2017. Framundan er því afmælisár með tilheyrandi afmælisferðum og 
afmælisfagnaði. Fyrsta ganga ársins verður Borgarganga sunnudaginn 15. janúar kl. 10.30 frá Perlunni. Þá mun Pétur H. Ármannsson 

arkitekt leiða för um Öskjuhlíð og Nauthólsvík og rifjar hann upp merkilega sögu svæðisins. Þátttaka ókeypis, allir velkomnir.
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garðyrkjubændur í Hveragerði 
eru í kröggum og fúlir vegna 
þess rafmagnsverðið er allt 

of hátt á meðan þeir glíma við stöðugt 
harðari samkeppni við innflutt græn-
meti. Bændurnir sjá sér þann kost 
vænstan að drýgja tekjurnar, en hvernig? 
Jú með því að halda konukvöld þar sem 
þeir munu fækka fötum – fara alla leið.

Nokkurn veginn þannig er sögu-
þráður leikritsins Naktir í náttúrunni, 
staðfærslu á hinni vinsælu bresku grín-

mynd The Full Monty eftir Terrance 
McNally, sem Leikfélag Hveragerðis 
setur upp í lok janúar. „Í rauninni fjall-
ar leikritið um nákvæmlega það sem 
er að fara að gerast núna um helgina: 
garðyrkjubændur eru að fara að fækka 
fötum!“ segir Jón Gunnar Þórðarson, 
leikstjóri sýningarinnar.

Naktir í náttúrunni verður sýnt í 
Leikhúsinu Austurmörk 23 í Hvera-
gerði og hægt er að panta miða í síma 
863-8522.

naktir garðyrkju-
bændur í náttúrunni

löggan: harry hole #10
á sjúkrahúsi í Osló liggur maður 

í dái undir strangri lögreglu-
vernd. Enginn veit hvort hann 

muni komast til meðvitundar en hann 
býr yfir hættulegri vitneskju og sumir 
vilja ekki að hann vakni. Lögreglu-
maður er myrtur á hryllilegan hátt á 
vettvangi morðs sem hann hefur tekið 
þátt í að rannsaka. Nokkrum mánuð-
um síðar endurtekur sagan sig – og svo 
enn einu sinni. Einhver virðist vera í 
hefndarhug. Rannsóknarlögreglan er 
ráðþrota og Harrys Hole er sárt sakn-
að. Þetta er þráðurinn í nýjum þriller 
um norska lögreglumanninn Harry 
Hole, en bækurnar um  hann hafa not-
ið fádæmam vinsælda víða um heim 
síðustu árin.

Bækurnar um Harry Hole eftir Jo 
Nesbø hafa farið sigurför um heiminn, 
enda um framúrskarandi spennusögur 
að ræða, og óhætt að segja að Nesbo 
hafi komið einsog ferskur vindur inní 
norrænu spennusagnaveröldina með 
hráum og hresilegum sögum sínum.

Lesendur bókaflokksins hafa beðið í 
ofvæni þau tvö ár sem liðin eru frá því 
að við skildum við Harry Hole þar sem 
rotta nartaði í hann þar sem kappinn lá 
í blóði sínu og ekki annað hægt að ráða 
en hann væri allur og bókaflokknum 
lokið. Löggan er að mati margra gagn-
rýnenda sú magnaðasta af þeim öllum 
og er þá mikið sagt. Veisla framundan 
fyrir lesendur Jo Nesbo.

bgs

Bæjarstjórn Vestmannaeyja 
segir í nýgerðri bókun að 
þótt smíði nýrrar Vestmanna-

eyjaferju sé nauðsynleg forsenda þess 
að hægt verði að nýta Landeyjahöfn 
með auknu öryggi allt árið þá sé hún 
ekki nægjanleg. Mikilvægt sé að fund-
in verði varanleg lausn á þeim hluta 
vandans sem snúi að höfninni sjálfri.

„Þá ítrekar bæjarstjórn þá ósk sína 
að tryggt verði að núverandi Herjólf-
ur verði áfram til taks fyrstu misserin 
eftir að nýja ferjan kemur enda hefur 
reynslan sýnt að hætt er við að upp 
komi ýmiss konar vandamál með ný 
skip og við slíka óvissu verður ekki 

búið þar sem um er að ræða þjóðvega-
tengsl við næst stærsta byggðakjarna á 

landinu öllu utan höfuðborgarsvæðis-
ins,“ segir í bókunni.

ný ferja ekki nóg
 Talmeinafræðingur 

Skólaþjónusta Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
talmeinafræðings.  Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er 
meðal annars unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu 
við börn, foreldra og skóla. Lögð er áhersla á snemmtæka 
íhlutun, samstarf fagsviða og stofnana, svo sem um þróun úr-
ræða fyrir börn og foreldra.  Í Sveitarfélaginu Árborg búa um 
8500 íbúar, þar af um 1800 börn í fimm leikskólum og þremur 
grunnskólum. Hlutastarf kemur einnig til greina. 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið:
- ráðgjöf v/talmeina- og málþroskavandamála barna
- skimanir, málþroskagreiningar og talþjálfun barna
- fræðsla fyrir foreldra, börn og starfsfólk skóla
- þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik- og 
   grunnskólum

Menntunar- og hæfniskröfur:
- háskólanám í talmeinafræðum  og löggilding v/starfsheitis
- reynsla af starfi með börnum æskileg
- góðir skipulagshæfileikar
- hæfni í mannlegum samskiptum

Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 
480-1900, 852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is  Áhugasamir 
geta sent tölvupóst á skolathjonusta@arborg.is eða póst á 
fræðslusvið Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. Umsóknar-
frestur er til 24. febrúar 2017 og miðað við að ráðið verði í 
stöðuna frá 1. apríl eða eftir samkomulagi.  Starfið hæfir 
jafnt körlum sem konum. Laun og starfskjör eru samkvæmt 
kjarasamningum viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar 
sveitarfélaga. 
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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

í  byrjun febrúar af-
henti Lionsklúbbur 
Hveragerðis deild 

Rauða Krossins í Hvera-
gerði þrjá nýja og vand-
aða barnabílstóla með 
aðstoð verslunar Byko 
á Selfossi. Eru stólarnir 
ætlaðir Sýrlensku flótta-
fjölskyldunni í Hvera-
gerði.

lions í hveragerði 
styður flóttafólkið

Fv.t.h: Helgi Kristmundsson formaður Hveragerðisdeildar rauða Krossins, Daði Ingi-
mundarson formaður lkl. Hveragerðis, Fjóla Einarsdóttir verkefnastjóri rauða Krossins, 

og birgir S. birgisson lkl. Hveragerðis, við afhendingu stólanna.

árAmótApistill hsU 
hornAFirði 2017
gleðilegt ár kæru Hornfirðingar, 

og kærar þakkir fyrir árið sem 
liðið er.

góðir samningar
Árið 2016 hefur verið viðburðarríkt 
að vanda á heilbrigðisstofnuninni. Má 
einnig segja að þetta hafi verið mik-
ið óvissuár. Nú um áramótin rann út 
þjónustusamningur sem gerður var 
árið 2012 um rekstur heilbrigðisþjón-
ustu sem hefur verið á ábyrgð sveitar-
félagsins frá árinu 1996. Það var lögð 
mikil áhersla á að endurnýja samn-
inginn og hófst vinna við það strax í 
upphafi árs 2016. Lítið þokaðist fram-
an af en rétt fyrir kosningar rofaði til 
og samningagerð hófst og kláraðist á 
mjög skömmum tíma. Nýr samningur 
tekur því gildi nú um áramótin. Mikill 
sigur náðist með fjölgun sjúkrarýma 
um eitt en nýting sjúkrarýma hefur 
verið vel yfir 100% síðustu tvö ár. Á 
sama tíma voru undirritaðir ramma-
samningar um öldrunarþjónustu milli 
Samtaka fyrirtækja í velferðarþjónustu 
(SFV) og Sjúkratrygginga Íslands sem 
var tímamótasamningur en fram til 
þessa hafa ekki verið í gildi samningar 
um öldrunarþjónustu við langflest 
hjúkrunarheimili landsins. Heilbrigð-
isstofnunin hefur verið aðili að sam-
tökunum og þar með aðili að þessum 
samningnum. Það er því breytt fyrir-
komulag er varðar samninga um heil-
brigðisþjónustu á Hornafirði þar sem 
starfað er eftir tveimur samningum, 
rammasamning um rekstur öldrunar-
þjónustu annars vegar og samning um 
rekstur heilsugæslu og sjúkrarýma hins 
vegar. Undirritun samnings um öldr-
unarþjónustu gerði það að verkum að 
rekstur ársins 2016 var tryggður fjár-

hagslega en fjárhagsáætlun ársins hafði 
gert ráð fyrir 13 milljóna króna halla-
rekstri.

sjúkraflutningar aukast
Starfsemi stofnunarinnar er í föstum 
skorðum. Fjölgun ferðamanna hefur 
töluverð áhrif á starfsemina þá helst 
er varðar álag bæði á heilsugæslu og 
sjúkraflutninga. Fjöldi sjúkraflutninga 
hefur aukist stöðugt síðustu ár en á 
árinu 2016 voru 231 sjúkraflutningar 
miðað við 181 á árinu 2015 sem er 
28% aukning milli ára. Það voru gerð-
ar breytingar á árinu í starfsmanna-
málum sjúkraflutninga með fjölgun 
sjúkraflutningamanna um fjóra sem 
eflir getu stofnunarinnar til að bregð-
ast við fjölgun verkefna. Mikill erill var 
einnig á heilsugæslunni í sumar þá sér-
staklega frá júlí og út september, þessu 
fylgir mikið álag á starfsfólk en fram 
til þessa hefur verið dregið úr mönnun 
yfir sumartímann. Fjölgun ferðamanna 
hefur einnig þau áhrif að erfiðara er að 
fá starfsfólk í afleysingar yfir sumartím-
ann þar sem eftirspurn eftir starfsfólki 
er gríðarleg á svæðinu. Það eru margar 
áskoranir sem þarf að takast á við en 
einhvern veginn hefur tekist að þjón-
usta íbúa heimilisins og sveitarfélagsins 
vel miðað við þær þjónustukannanir 
sem hafa verið gerðar.

Öldrunarþjónustan
Öldrunarþjónustan er stór þáttur í 
starfsemi stofnunarinnar. Þar hafa verið 
töluverðar sveiflur en ekki hefur verið 
fullnýting á hjúkrunarrýmum á árinu 
sem skýrist af því að óvenju margir 
íbúar hafa fallið frá eða 13 í heildina 
miðað við 8 á árinu 2015. Þetta eru 
miklar sveiflur fyrir heimilið enda búa 

að jafnaði eingöngu 24 einstaklingar 
á heimilinu. Starfsemi hjúkrunar- og 
dvalarheimilisins gengur almennt 
mjög vel. Þar er haldið uppi öflugu fé-
lagsstarfi, mönnun hefur verið góð og 
hlutfall fagmenntaðra starfsmanna gott. 
Þjónustukannanir hafa sýnt að íbúar 
eru ánægðir með starfsemina og um-
önnun.

stækkun skjólgarðs
Annað er þó að segja um aðbúnað en 
eins og er vel þekkt er ávallt barist fyrir 
nýrri byggingu svo hægt verði að bjóða 
öllum íbúum upp á einbýli. Nú undir lok 
árs tók bæjarráð ákvörðun um að láta  
vinna frumteikningar af viðbygginu við 
Skjólgarð þannig að umsókn í Fram-
kvæmdasjóðs aldraðra verði unnin á 
sem bestan hátt en umsóknafrestur hef-
ur verið í byrjun febrúar ár hvert. Fyrstu 
drög voru send til arkitektanna til 
endurskoðunar í desember og er vonast 
eftir nýjum teikningum á næstu dög-
um. Mun þá verða send inn umsókn þó 
svo að fjármagn sé ekki tryggt af hendi 
ríkisins. Fjármögnun hjúkrunarheimila 
hefur skipts þannig að 45% hluti hefur 

verið fjármagnaður af ríkinu, 40% af 
Framkvæmdasjóði aldraðar og 15% af 
sveitarfélaginu.

hjólað óháð aldri
Á árinu fékk Skjólgarður gefins frá-
bært þríhjól sem 4x4 klúbbur Horn-
fjarðar safnaði fyrir. Á sama tíma voru 
gefin hjól á fleiri hjúkrunarheimili á 
landinu og er þetta hluti af stærra ver-
kefni „Hjólað óháð aldri“. Hjólið kom 
til okkar á vordögum og var kílómetra-
mælirinn kominn yfir 200 km í haust 
enda mikið hjólað í sumar. Mig langar 
að vekja athygli á því að öllum er frjálst 
að gerast „hjólari“ gegn því að fá smá 
kynningu og prufu á hjólið. Hjólið er 
með rafmagnsmótor sem gerir það 
að verkum að létt er að hjóla á því þó 
tveir farþegar sitji framan á. Ef þið haf-
ið áhuga á að gerast „hjólarar“ þá má 
hafa samband við starfsfólk Skjólgarðs. 
Hjólið má nota fyrir íbúa Skjólgarðs og 
einnig aðra íbúa sveitarfélagsins sem 
hafa áhuga á að komast í hjólatúr.

gott starfsfólk
Starfsmenn stofnunarinnar er það dýr-

mætasta sem við búum yfir. Hér hefur 
ríkt stöðugleiki í starfsmannamálum 
þó ávallt sé einhver hreyfing. Það var 
gerð starfsmannakönnun á árinu sem 
sýndi aukna starfsánægju frá því sem 
verið hefur sem er mjög ánægjulegt. 
Mig langar að nota tækifærið og þakka 
starfsfólki fyrir frábært samstarf á árinu 
sem er að líða með von um að árið 2017 
verði ánægjulegt og árangursríkt.

Matthildur Ásmundardóttir, 
framkvæmdastjóri HSU Hornafirði af 

hornafjordur.is.

Félagar í batasetri Suðurlands setja upp myndlistarsýningu í bókasafni árborgar, Selfossi. 
Formleg opnun á henni var miðvikudag 1, febrúar kl 16:00.
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„Naumur meirihluti 
kallar á aukið 
samstarf “

„Ég hlakka til að geta         
farið að lyfta aftur og fara í fjallgöngur.    

Uppáhalds göngufjallið mitt er Þríhyrningur unnur brá á toppnum 
á Þríhyrningi.

ViðtAl
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Unnur Brá Konráðsdóttir, 
þingmaður Suðurkjördæmis, 
var á dögunum kjörin forseti 

Alþingis. Unnur Brá hefur setið á þingi 
í áratug og er með öflugri þingmönn-
um nýkjörins Alþingis. Ritstjóri Suðra 
tók Unni tali um nýtt kjörtímabil, 
áhugamálin og forsetaembættið.

Unnur Brá segir að nýtt kjörtímabil 
leggist mjög vel í sig og hana hlakki til 
samstarfsins við gott fólk í þinginu.

Það verður væntanlega mikið starf 
að halda utan um þingið, ekki síst þegar 
stjórnin styðst við minnsta mögulega 
meirihluta?

 „Ég held að það sé alltaf annasamt 
starf að vera þingforseti. Sú staða að 
ríkisstjórn hefur verið mynduð með 
minnsta mögulega meirihluta kallar 
að mínu viti á aukið samstarf.“

 Nú eru miklar væntingar eftir 
hverjar þingkosningar um bætt og 
betri vinnubrögð þingsins, en lítið hef-
ur breyst, hvaða markmið setur þú þér 
sem þingforseta er varðar vinnu-
lag þingsins?

 „Ég vonast til að okkur gangi 
vel að tala saman þvert á flokka 
og hlustum hvert á annað. Ég er 
þannig gerð að ég vil sjá hlutina 
ganga og vonast til að að svo 
verði.“

 Hverjar eru helstu áskoranir 
nýrrar ríkisstjórnar að þínu mati?

 „Stjórn efnahagsmála er 
stærsta viðfangsefnið en þetta ár 
mun einnig litast af stöðunni á 
vinnumarkaði.“ 

 Er góður andi á milli flokkanna, 
en nú voru margir sjálfstæðismenn 
gramir mjög út í Viðreisn fyrir að 
yfirgefa flokkinn, ekki síst fyrrver-
andi formann og varaformann?

 „Það sem er gert er gert og nú 
er ekkert annað en að vinna út 
frá stöðunni eins og hún er í dag 
og horfa fram veginn. Ég trúi því 
að allir sem starfa í stjórnmálum 
séu að því af heilindum með það 
markmið að gera gott. Með slíku 
fólki er alltaf hægt að vinna.“

 Hvað gerir nýji þingforsetinn svo í 
frístundum?

 „Undanfarnir mánuðir hafa farið 
í að sinna börnunum og aðlaga alla 
heimilismenn að nýjum einstaklingi. 
En ég hlakka til að geta farið að lyfta 
aftur og fara í fjallgöngur. Uppáhalds 
göngufjallið mitt er Þríhyrningur. Svo 

finnst mér mjög gaman að baka.“ 
 Hverjar eru eftirlætis bækurnar 

þínar og hvað horfir þú á í sjónvarp-
inu?

 „Uppáhalds bókin mín er Ég lifi, 
eftir Martin Grey og ég reyni að lesa 
hana einu sinni á ári. en hún fjallar 
um líf pólsks gyðings í Varsjá í seinni 
heimstyrjöldinni og hvernig hann 

lifði helförina af. Holl lesning fyrir 
alla sem starfa í stjórnmálum til að 
minna á hvað stjórnmálamenn eiga 
ekki að gera. Ég les mikið af saka-
málasögum og mér finnst gott að vera 
alltaf með eina slíka í umferð.“ 

Hvaða stjórnmálamaður fyrri tíma 
er þín helsta fyrirmynd?

 „Vigdís Finnbogadóttir er auð-

vitað stærsta 
fyrirmynd allra 
kvenna sem eru 
á svipuðu reki 
og ég. Fyrsta 
kosningabarátt-
an sem ég tók 
þátt í var bar-
áttan hennar en 
ég, systir mín og 
frænka reynd-
um að sann-
færa mömmu 
um að kjósa 
hana. Það tókst. 
Ég náði samt 
ekki að fara til 
R e y k j av í k u r 
að hylla hana 
þegar hún 
náði kjöri enda 
bara 6 ára, en 
á 100 ára af-

mæli kosningaréttar kvenna stóð ég á 
Austurvelli ásamt vinkonum mínum 
og hyllti Vigdísi þegar hún steig út á 
svalir þinghússins og hélt ræðu. Það 
var ógleymanlegt.“

 Hvernig líst þér á nýjan forseta 
Bandaríkjanna?

 „Ég vona að hann muni koma mér 
á óvart á góðan hátt.“ 

 Hvað í umgjörð þingins þarf helst 
að breytast til að það verði skilvirkari 
vinnustaður?

 „Þingmál þurfa að lifa lengur en 
þau gera í dag og gott væri ef betra 
skipulag næðist á umræðum um hvert 
mál. Á undanförnum árum hefur mik-
ið starf verið unnið til að undirbúa 
breytingar á þingsköpum. Verkefni 
næstu vikna er að ég setji mig vel inn 
í hvert sú vinna var komin og halda 
svo áfram með það. Hitt lykilatriðið er 
svo auðvitað að ríkisstjórn hvers tíma 
komi snemma á þingvetrinum fram 
með sem flest af þeim málum sem 
leggja á fram svo góður tími náist til 
að vinna með þau í þinginu.“

 Nú verða átökin aldrei tekin út úr 
stjórnmálunum, þau eru um margt 
kjarni lýðræðisins, þar sem fólk og 
flokkar reyna með sér um ólík sjónar-
mið, hvað er það sem þarf að  breytast 
í stjórnmálamenningunni til að traust í 
garð stjórnmálanna aukist á ný?

 „Ég tel að kjósendur vilji sjá að það 
sem stjórnmálamenn segja komi fram 
í því sem þeir gera. Þá er oft gott að 
tala minna og gera meira. Vera trúr 
sinni sannfæringu með það að mark-
miði að láta gott af sér leiða og bæta 
lífskjör fólksins í landinu.“

bgs

„Vigdís Finn-
bogadóttir er 

auðvitað stærsta 
fyrirmynd allra 
kvenna sem eru á 
svipuðu reki og ég. 
Fyrsta kosninga-
baráttan sem ég tók 
þátt í var baráttan 
hennar en ég, syst-
ir mín og frænka 
reyndum að sann-
færa mömmu um 
að kjósa hana. Það 

„Naumur meirihluti 
kallar á aukið 
samstarf “

Konráð Óskar, unnur brá, lilla 3ja 
daga gömul og bríet Járngerður.

unnur með stelpunum á 

austurvelli á 100 ára afmæli 
kosningaréttar kvenna.

unnur brá á forsetastól
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Við tökum alltaf vel á móti ferðafólki

sveitarfélagið Fjallabyggð varð 
til við sameiningu Ólafsfjarð-
ar og Siglufjarðar árið 2006. Í 

Fjallabyggð búa um 2.200 manns sem 
taka ætíð einstaklega vel á móti ferða-
mönnum og útivistarfólki. Í Fjalla-
byggð er fjölbreytt menningarlíf og 
upplífgandi andrúmsloft. Það skiptir 
ekki máli á hvaða árstíma ferðast er 
til Fjallabyggðar, þar er alltaf margt 
skemmtilegt að skoða og gera.

Fagurt umhverfi allt árið
Fjallabyggð býr að stórbrotinni nátt-
úrufegurð í „faðmi fjalla blárra“, eins 
og skáldið sagði, þar sem möguleik-
ar á sviði útivistar og tómstunda eru 
hreint óþrjótandi. Náttúran er ávallt 
innan seilingar, hvort heldur haldið er 
í gönguferðir, skellt sér á skíði eða veitt 
í vötnum, ám eða sjó, ásamt fjölþætt-
um gönguleiðum um fjöll og dali. Við 
slíkar aðstæður hefur nær ósnortið 
og friðsælt náttúrufar Héðinsfjarð-
ar notið mikillar hylli hjá ferðafólki. 
Gönguleiðakort eru fyrir liggjandi á 
heimasíðunni; fjallabyggd.is.

Fallega Fjallabyggð að vetri
Í Fjallabyggð er nægur snjór í fjöll-
unum og alls staðar hægt að finna 
tækifæri og aðstöðu til útiveru. Á 
veturna er staðurinn skíðaparadís og 
draumur útivistarmannsins. Hægt er 
að fara á svigskíði, gönguskíði, skauta, 
þeytast um á snjósleða eða á vélsleða 
og hinir friðsælu geta dorgað í Ólafs-
fjarðarvatni. Svo er ætíð tilvalið að 
skella sér í sund í rómuðum sund-
laugum Fjallabyggðar. Um páskana 
verður svo fjölbreytt menningar- og 
afþreyingardagskrá á boðstólum í 
Fjallabyggð.

skíðasvæðin
Í Fjallabyggð eru tvö skíðasvæði: 
skíðasvæðið í Skarðsdal á Siglufirði 
og skíðasvæðið í Tindaöxl í Ólafs-
firði. Heimamenn hafa verið töluvert 
heppnari með skíðaveður en borg-
arbúar og hafa því getað mundað 
skíðin sín og brettin síðan í des-
ember. Það er alltaf gleði í fjöllun-
um í Fjallabyggð.

skíðasvæðið í skarðsdal
Skíðasvæðið í Skarðsdal má tví-
mælalaust telja með bestu skíða-
svæðum landsins. Þar er oftast 
svo mikill snjór að hægt er að 
skíða langt fram á vor. Á svæð-
inu eru nú þrjár lyftur, tvær 
samfelldar: diskalyfta og T-lyfta, 
samtals um það bil 1.500 metrar 
að lengd. Þriðja og efsta lyftan 
er 530 metra löng með um 180 
metra fallhæð og afkastar hún 
um 550 manns á klukkustund. 
Efri endi lyftunnar er í rúmlega 
650 metra hæð yfir sjó. Í Skarðs-
dal er að finna einhverjar bestu 
alhliða brekkur landsins. Nýlega 
var reistur glæsilegur skíðaskáli 
þar sem aðstaða fyrir gesti er 
öll til fyrir myndar. Hópum eru 
gerð hagstæð tilboð um lyftu-
kort og þess háttar. Góð flóð-
lýsing er einnig á skíðasvæðinu svo 
skammdegið ætti ekki að aftra för 
skíðamannsins.

Vetraríþróttir í ólafsfirði
Í Ólafsfirði eru kjöraðstæður til vetrar-
íþrótta. Hægt er að fara í vélsleðaferð-
ir um fjöll og dali í nágrenninu og er 
aðstaða til skíðaiðkunar óvíða betri. 
Göngubrautir eru troðnar alla daga 
þegar veður leyfir. Á skíðasvæðinu í 
Tindaöxl eru skíðalyfta og góðar svig-
brautir. Brettamenn fá stór  ótroðin 
svæði og nota gjarnan hryggina í 
brekkunni til að sýna listir sínar. Í 
glæsilegum skála Skíðafélagsins er 
boðið upp á ýmiss konar veitingar. Í 

skálanum er svefnloft þar sem um 25 
manns geta gist í svefnpokum. Hóp-
um eru gerð hagstæð tilboð um lyftu-
kort og þess háttar.

Vélsleðaferðir
Svæðið í kringum Fjallabyggð er 
einstaklega hentugt til vélsleðaferða. 
Dalir með snjó langt fram eftir vori 
gera svæðið að einstakri útivistar-
paradís fyrir vélsleðafólk.

Gönguleiðir og fjallgöngur
Fátt jafnast á við góðan dag á 

fjöllum og að skíða niður ósnortn-
ar brekkur í stórfenglegu umhverfi. 
Tröllaskagi er án efa besta fjallaskíða-
svæði landsins, með sín háu fjöll og 

mikla snjó. Fjöllin á Tröllaskaga eru 
á heimsmælikvarða og bjóða upp á 
brekkur við allra hæfi hvort sem þú 
ert að byrja eða í leit að verulegum 
áskorunum. Hér er hægt að ganga á 
fjöll allt árið og skíða niður allt fram 
í júní. Þegar daginn fer að lengja 
verður snjórinn enn betri  og þegar 
kemur fram í júní er hægt að skíða í 
miðnætur sólinni eins og um miðjan 
dag.

Fjöllin á Tröllaskaga geyma hæstu 
fjöll Norðurlands. Á utanverðum 
Tröllaskaga má nefna Dýjafjallshnjúk, 
1.445 metrar, Kvarnárdalshnjúk, 1.424 
metrar, og Heiðingja 1.402, metrar. 

Meðalhæð fjalla er um 
930 metrar eða 3.000 
fet. Svæðið er því kjör-

lendi fyrir göngufólk og má finna 
gönguleiðir fyrir alla, hvort sem menn 
vilja ganga á láglendi um friðland 
Svarfdæla, klífa  fjöll eða fornar þjóð-
leiðir á milli byggðarlaga.

gönguferðir með leiðsögn
Í Fjallabyggð eru tvö ferðafélög sem 
bjóða upp á ýmiss konar gönguferð-
ir: Ferðafélagið Trölli, Ólafsvegi 42 
í Ólafsfirði og Top Mountaineering, 
Hverfisgötu 18 á Siglufirði, standa fyr-
ir nokkrum skipulögðum gönguferð-
um á hverju ári, jafnt um sumar sem 
vetur. Átak hefur verið gert í merk-
ingum gönguleiða á Tröllaskaga og 

eru margar skemmtilegar merktar og 
stikaðar gönguleiðir í Fjallabyggð. Þær 
eru mislangar og misjafnlega krefj-
andi, svo allir ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi.

Hægt er að hafa samband við Top 
Mountaineering með því að hringja í 
síma 898-4939 eða senda tölvupóst á 
gesturhansa@simnet.is. Ferðafélagið 
Trölli í Ólafsfirði er með heimasíðu; 
trolli.fjallabyggd.is/forsida/. Hægt 
er að nálgast upplýsingar um dag-
skrá og ferðir á; trolli.fjallabyggd.
is/fyrirspurnir. Fleiri afþreyingar-
fyrirtæki eru í Fjallabyggð og er hægt 
að nálgast allar upplýsingar um þau á 
visittrollaskagi.is.

menningarlíf

Kynning
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Í Fjallabyggð er einnig blómlegt 
menningarlíf. Fjöldi veitingahúsa, 
með fjölbreytta matseðla er að finna í 
Fjallabyggð og gistimöguleikar mikl-
ir. Einnig eru nokkur gallerí og lista-
mannavinnustofur sem áhugavert er 
að heimsækja og svo má ekki gleyma 
söfnum og setrum. Þar má nefna 
stærsta sjóminja- og iðnaðar safn 
landsins: Síldarminjasafnið. Óvíða 

finnast  jafn  fjölbreyttir og skemmti-
legir möguleikar til þess að láta sér líða 
vel í jafn fallegu umhverfi og afslöpp-
uðu andrúmslofti og er í Fjallabyggð. 
Þar ættu allir að geta fundið eitthvað 
við sitt hæfi.

sund
Hvað er betra eftir góðan dag á fjöll-
um en að hvíla lúin og köld bein í 
hlýjum lindum og spjalla aðeins um 
stjórnarfarið? Í Fjallabyggð eru tvær 
sundlaugar sem uppfylla  óskir kröfu-
hörðustu sundiðkenda. Á Siglufirði 
er 25 metra innisundlaug og heitur 

pottur (úti). Sundlaugin er staðsett 
við Hvanneyrarbraut 52. Í Ólafsfirði 
er útisundlaug, tveir heitir pottar, set-
laug, vaðlaug með svepp, fosslaug og 
tvær rennibrautir. Sundlaugin er að 
Tjarnarstíg 1.

Afþreyingarfyrirtæki í Fjalla-
byggð
Amazing Mountains er eitt af fjöl-
mörgu  afþreyingarfyrirtækjum í 
Fjallabyggð. Boðið er upp á  ferðir 
fyrir skíðafólk og ferðamenn sem 
langar upp á fjallgarðinn Tröllaskaga, 
hvort sem ætlunin er að renna sér á 

skíðum niður hlíðina eða að sitja 
á vélsleðanum upp og niður fjöll 
og firnindi. Þar má upplifa akstur 
með vönum heimaökumönn-
um og njóta útsýnisins, taka 
ljósmyndir af mikilfenglegu 

landslaginu og heillast af feimnum 
norðurljósum uppi yfir  fjallstindum 
Tröllaskaga. Einnig er boðið upp á 
leigu á drónum, fjallatjald og búnað til 
gistingar í því, bæði  fyrir einstaklinga 
og minni hópa. Amazing Mountains 
býðst til þess að flytja allan farangur 
og búnað upp á fjöllin, viðskiptavin-
um sínum til hægðarauka. Til þess að 
panta ferðir með Amazing Mountains 
má  hringja í síma 863-2406 eða senda 
tölvupóst á solvilarus@gmail.com. 
Amazing Mountains er staðsett að 
Hrannarbyggð 14, 625 Ólafsfirði.

siglufjörður
Í Skarðsdal, rétt fyrir utan Siglufjörð, 
er að finna eitt glæsilegasta skíða-
svæði landsins og einn helsti kostur 
svæðisins er stuttar raðir í lyftur, enda 
um nokkrar að ræða. Gönguskíða-
braut er einnig troðin fyrir göngu-
skíðaiðkendur í Hólsdal þegar nægur 
snjór og aðstæður leyfa. En bent er á 
að mjög góð gönguskíðabraut (Báru-
braut) er í Ólafsfirði og þegar nægur 
snjór er í Ólafsfirði er troðin braut 
fyrir allan almenning að auki. Nánari 
upplýsingar um Skíðasvæðið í Skarðs-
dal má nálgast á vefsíðunni skards-
dalur.is. Fátt er svo skemmtilegra en 
að taka sér göngutúr um snjóflóða-
varnargarðana fyrir ofan Siglufjörð, 
enda er útsýnið stórbrotið og nálægð-
in við náttúruna magnþrungin. Ekki 
má gleyma sögu bæjarins en Síldar-
minjasafnið er eitt glæsilegasta safn 
landsins þar sem saga og andi bæjar-
ins mætast í ógleymanlegri stund. Því 
er svo ekkert til fyrirstöðu að skella 
sér á eitt af kaffihúsum bæjarins eft-
ir á og njóta tíu rjúkandi kaffidropa 
eða sötra á heitu súkkulaði með ekta 
rjóma. Það bragðast allt betur í hreinu 
sjávarloftinu.

ólafsfjörður: Útivera fyrir  
ævintýragjarna í óbyggðum

Ólafsfjörður er sannkallaður ævin-
týrabær. Þar er meðal annars að finna 
frábært skíðasvæði fyrir þá sem vilja 
eitthvað öðruvísi. Ásamt hefðbundn-
um skíðabrekkum eru þar leikjabraut-
ir fyrir bæði skíði og bretti. Einnig 
eru snjóþotubrautir fyrir þá sem vilja 
heldur sitja á leiðinni niður brekkuna. 
Að auki eru lagðar vélsleðabrautir fyr-
ir ökuþóra og þónokkrar gönguskíða-
brautir  fyrir göngugarpa á skíðum.

Allar nánari upplýsingar  
má nálgast á og í gegnum vefsíðu 

Fjallabyggðar, fjallabyggd.is,  
og á Facebook-síðunni.
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Fjöldi erlendra ferðamanna nú á 
sér enga hliðstæðu í heimsókn-
um til landsins og flestir fara um 

Suðurlandið. Mikil uppbygging hefur átt 
sér stað í fjórðungnum og æ fleiri staðir 
eru sóttir heim, utan Gullna hringsins. 
Mikill sómi er að uppbyggingu ferða-
þjónustunnar á Suðurlandi og almennt 
er vel tekið á móti erlendum gestum.

Ferðafólk fer nú í miklum mæli 
austur með Suðurströndinni til Hafn-
ar í Hornafirði en samkvæmt hótel-
höldurum þar eystra er fjölgunin á 
milli ára í janúar og febrúar afar mik-
il. Mestu skiptir fyrir uppbyggingu 
greinarinnar að fólk sæki landið heim 
jafnt yfir árið og það dreifist um fleiri 
staði.

Suðri fór um fjórðunginn í síðustu 
viku og tók myndir á nokkrum af eins-
tökum náttúruperlum Suðurlands, frá 
Gullfossi að Jökulsárlóni. Staðir á borð 
við Svínafellsjökul og Sólheimajökul 
eru orðnir að vinsælum ferðamanna-
stöðum og bætast í flóru margra fjöl-
sóttra áfangastaða.

bgs

sífellt fleiri 
sækja suðurland 
heim að vetri til

Myndirnar eru teknar í reynisfjöru, Jökulsarlóni, við Svínafellsjökul, á 
Þingvöllum og við gullfoss

Laust starf við Þjónustumiðstöð Ölfuss í Þorlákshöfn.
Sveitarfélagið Ölfus auglýsir laust starf við Þjónustumiðstöð Ölfuss í 
Þorlákshöfn. 
Um er að ræða mjög fjölbreytt starf sem felur í sér þjónustu við stofnanir 
og íbúa sveitarfélagsins, auk vinnu við nýframkvæmdir og viðhald. Leitað 
er eftir starfsmanni sem getur sinnt þeim störfum sem kallað er eftir að 
unnin séu af Þjónustumiðstöðinni.

Hæfniskröfur:
l Iðnmenntun eða önnur menntun og reynsla sem nýtist í starfi
l Sjálfstæði í vinnubrögðum og frumkvæði
l Stundvísi og almenn reglusemi
l Góð mannleg samskipti 

Vinnutíminn er frá 7:30 til 17:00 mánudaga til fimmtudags 
og 7:30 til 15:45 á föstudögum.

Kaup og kjör eru samkvæmt kjarasamningum Sambands íslenskra 
sveitarfélaga og viðkomandi stéttarfélags.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Davíð Halldórsson, umhverfisstjóri 
Ölfuss í síma 899-0011 eða david@olfus.is

Umsóknum með ferilskrá skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða 
senda í tölvupósti á david@olfus.is. Umsóknarfrestur er til 15. febrúar.
Öllum umsóknum verður svarað.

Spennandi tækifæri í Árnesi
Skeiða – og Gnúpverjahreppi.

Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir tilboðum í leigu 
á félagsheimilinu Árnesi, reksturs á tjaldsvæði við Árnes 
ásamt rekstri mötu-
neytis fyrir leikskóla 
og grunnskóla sveitar-
félagsins samkvæmt 
meðfylgjandi gögnum 
og öðrum þeim gögnum 
sem vísað er til.

Verkefnið felst í eftirtöldu :
A. Leiga á félagsheimilinu í Árnesi og því sem fylgir eins 
og framleiðslueldhús og salarkynni fyrir veitingarekstur 
sem rúmar allt að 300 manns.
Undanskilið er rými fyrir skrifstofur sveitarfélagsins.
B. Reksturs á tjaldsvæði við félagsheimilið Árnes. Aðstaða 
fyrir 50-60 einingar með rafmagni.
C. Rekstur mötuneytis fyrir grunn- og leikskóla í 
félagsheimilinu.  Fjöldi matarskammta er 90-100 meðan 
skólaárið stendur yfir. Leigutaki skal lúta skilmálum um 
efnainnihald matar og matreiðslu í skólamötuneytum. 
Krafa er gerð um menntun í matreiðslu.

Gestastofan og margmiðlunarsýningin Þjórsárstofa er rekin 
í Árnesi í samstarfi við Landsvirkjun. Um sýninguna verður 
gerður sérstakur samningur, því er ekki leitað að verði í 
umsjón með henni.

Mögulegt er að bjóða í hvern þátt fyrir sig. Leigusamningar 
um eignirnar verða ótímabundnir en uppsegjanlegir af hálfu 
beggja aðila með sex mánaða fyrirvara. Sveitarfélagið áskilur 
sér rétt til að taka eða hafna hvaða tilboði sem er.

Útboðsgögn og nánari upplýsingar veita Kristófer Tómasson 
sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Sími 486-6100 
netfang: kristofer@skeidgnup.is eða Börkur Brynjarsson 
verkfræðingur. Sími 898-9499 netfang : borkur@sudurland.
is   Tilboðum skal skila á skrifstofu sveitarfélagsins eða á 
ofangreind netföng eigi síðar  mánudaginn 13. Febrúar 2017. 
Tilboð verða opnuð þann dag á skrifstofu sveitarfélagsins kl 
16:00.  Sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps. 

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi búa tæplega 600 íbúar. 
Aðalatvinnuvegur er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta 
vaxandi og er iðnaður stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýlisk-
jarnar eru  við Árnes  og Brautarholt. Grunnskóli, Leikskóli, 
sundlaugar og bókasafn er í sveitarfélaginu. Ferðafólk leggur 
í vaxandi mæli, leið sína í gegnum sveitarfélagið, enda 
náttúruperlur og sögustaðir margir í sveitarfélaginu. Nefna 
má Þjórsárdal og Áshildarmýri. Leiðir á hálendi Íslands liggja 
um sveitarfélagið. Fjarlægð frá Reykjavík er um 100 km, frá 
Selfossi um 40 km og frá Flúðum 20 km. 
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Tryggingastofnun
Laugavegi 114 | 105 Reykjavík
Sími 560 4400 | tr@tr.is | tr.is

um ellilífeyriNý lög
KYNNING Á SELFOSSI
miðvikudaginn 8. febrúar kl. 16.00
á Hótel Selfossi. 

Allir velkomnir meðan húsrúm leyfir.

Ný 2017 Hobby hjólhýsi og 
húsbílar á sanngjörnu verði

Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is /  Miðvangur 1-3  700 Egilsstöðum  /  Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007Facebook: Email: boas@b1.is / Strandartindur ehf / 
Miðvangur 1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

Man TGL 8.180 BL árg. 2014, ekinn 67.000 km, 6 metra 
vörukassi og 1 tonna vörulyfta. Loft fjöðrun að aftan. 
Verð 4.950.000 + vsk, til afhendingar strax.

Innflutningur bíla og hjólhýsa

 
 
 
 
 

 

 

Öll hjólhýsin eru 
með 12 volta kerfi
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Lífland opnar nýja og glæsilega verslun 
að Ormsvelli 5 á Hvolsvelli, 

föstudaginn 3. febrúar frá kl. 15.00 - 18.00

Bukolla 140x205mm

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.li�and.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstubraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

NÝ VERSLUN

Veitingar í boði og frábær opnunartilboð.

Verið hjartanlega velkomin
og kynnið ykkur stóraukið vöruúrval

Búrekstarvörur
Hestavörur
Gæludýravörur

Bjarni Bjarnason, 
hestaíþróttamaður 
úr Hestamannafé-

laginu Trausta, var valinn 
íþróttamaður ársins í Blá-
skógabyggð árið 2016. 
Þar fengu fjórir einstak-
lingar verðlaun fyrir góð-
an árangur á árinu 2016 
þau Anthony Karl Flores, 
Laugdælum og Laufey Ósk 
Jónsdóttir, Sigurður Sævar 
Ásberg Sigurjónsson og 
Ólafur Magni Jónsson, öll 
frá Ungmennafélagi Bisk-
upstungna.

Tveir knapar voru til-
nefnir til íþróttamanns ársins, Finn-
ur Jóhannesson frá Brekku en hann 
keppir fyrir Hestamannafélagið Loga 
og Bjarna Bjarnason frá Hestamanna-
félaginu Trausta.

Bjarni varð fyrir valinu en árang-
ur hans á síðastliðnu ári var fram-
úrskarandi. Listi hans yfir afrek ársins 

er langur en sé minnst á helstu af-
rek má nefna að hann var knapi á 
Hnokka frá Þóroddstöðum sem var 
oft í fremstu röð í fimmgangskeppni, 
meðal annars í 2. sæti í uppsveita-
deildinni. Bjarni sigraði í einni grein 
í Meistaradeildinni á þessu ári eða í 
fljúgandi skeiði. Bjarni og Hera frá 
Þóroddsstöðum settu  svo Íslands- og 

heimsmet í 250 m skeiði á Landsmóti 
hestamanna á Hólum í Hjaltadal.

Freyja Rós Haraldsdóttir tók við 
verðlaunum fyrir hönd Bjarna sem var 

upptekinn við íþróttaiðkun.

heiðursmerki ÍBV 
úr gulli fengu Ólaf-
ur Tryggvason og 

Eyjólfur Guðjónsson. Þá var 
Þór Ísfeld Vilhjálmsson fyrr-
verandi formaður Íþrótta-
bandalags Vestmannaeyja, 
Íþróttafélagsins Þórs og 
framámaður í íþróttastarfi í 
Vestmannaeyjum í áratugi 
heiðraður fyrir starf sitt og 
rækt við íþróttir.

Þau sem fengu heiðursmerki ÍBV 
úr silfri voru Óskar Örn Ólafsson, Örn 
Hilmisson, Jóhann Sveinn Sveinsson, 

Arnheiður Pálsdóttir, Sigþóra Guð-
mundsdóttir, Hannes Gústafsson og 
Páll Guðjónsson.

Bjarni íþróttamaður 
Bláskógabyggðar Verðlaunahafar á hófinu 

ásamt Helga Kjartans-
syni, oddvita, og láru 

Hreinsdóttur, formanni 
æskulýðsnefndar.

Freyja og 
Finnur með 
verðlaunin.

heiðursverð-
launahafar íBV

sautján sunnlensk 
framúrskarandi 
fyrirtæki
sautján sunnlensk 

fyrirtæki stóð-
ust styrkleikamat 

Creditinfo og teljast því 
vera Framúrskarandi 
fyrirtæki árið 2016. Síð-
astliðin sjö ár hefur 
Creditinfo unnið ítar-
lega greiningu sem sýnir 
rekstur hvaða íslensku 
fyrirtækja telst til fyrir-
myndar. Að þessu sinni 
komust 624 fyrirtæki á listann af 
þeim rúmlega 35.000 sem skráð eru 
í hlutafélagaskrá. Viðurkenningar til 
fyrirtækjanna voru veittar í vikunni.

Í flokki stórra fyrirtækja eru JÁverk 
ehf og Set ehf á listanum. Flest fyrir-
tækin eru í flokki meðalstórra fyrir-
tækja en það eru Fossvélar ehf., Tölvu- 
og rafeindaþjónusta Suðurlands ehf. 
og Guðmundur Tyrfingsson ehf., öll 
á Selfossi. Í uppsveitunum eru það 
ferðaþjónustufyrirtækin Gullfosskaffi 
ehf. og Hótel Geysir ehf., garðyrkju-
stöðin Gufuhlíð ehf. í Reykholti og 

Landstólpi ehf. í Gunnbjarnarholti.
Kjörís ehf. í Hveragerði er einnig í 

hópi framúrskarandi fyrirtækja, sem 
og Jarðefnaiðnaður ehf. í Þorlákshöfn 
og Eldhestar ehf. í Ölfusi. Verktaka-
fyrirtækið Þjótandi ehf. á Hellu er á 
listanum ásamt ferðaþjónustufyrir-
tækinu E. Guðmundsson ehf. í Vík í 
Mýrdal, Höfðabrekka ehf. sem rekur 
hótel í Mýrdal og Bæ ehf. sem rekur 
hótelið á Kirkjubæjarklaustri. Eitt 
sunnlenskt fyrirtæki er á listanum yfir 
lítil fyrirtæki en það er verktakafyrir-
tækið Nesey ehf.

landstólpafjölskyldan, arnar og berg-
lind í gunnbjarnarholti ásamt börnum 

sínum, Eiríki, Margréti og auði.
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Ferðir fyrir alla í vetur
Ferðafélagið Útivist býður upp á ýmiss konar útivistarferðir

gönguferðir er hægt að 
stunda allt árið um kring og 
tekur vetrardagskrá Útivistar 

mið af því. Dagsferðir eru á dagskrá 
félagsins allt árið, en yfir háveturinn 
er gjarnan gengið á láglendi frekar 
en að fara til fjalla.

raðgöngur í átta áföngum
„Núna eru á dagskrá félagsins rað-
göngur frá Reykjavík og inn í botn 
Hvalfjarðar,“ segir Skúli H. Skúla-
son, framkvæmdastjóri Útivistar. 
Vegalengdin er farin í átta  áföngum og 
byrjaði gangan í Reykjavík um miðj-
an janúar. „Leiðin  liggur skammt frá 
alfaraleið, meðfram strandlínunni, frá 
Reykjavík að Hvalfjarðarbotni, en það 
er talsverður munur á því að aka um 
veg og horfa yfir strandlínuna og að 
ganga og upplifa öll hin smáu atriði 
sem ber fyrir augu göngumannsins,“ 
 segir Skúli. Raðgöngum lýkur í lok 
apríl. Næsti áfangi hefst á Mógilsá og 
er gengið að Grundarhverfi á Kjalar-
nesi. Farið verður sunnudaginn 12. 
febrúar og er öllum velkomið að skrá 
sig og taka þátt.

saga landnámskvenna
Um það leyti sem raðgöngunum lýk-
ur hefjast þemagöngur þar sem farið 
er um lönd landnámskvenna og saga 
þeirra rifjuð upp. Þannig er fléttað 
saman hollri útivist og fróðleik.

gönguskíðaferðir
Útivist býður jafnan upp á ferðir á 
gönguskíðum, en eðli málsins sam-
kvæmt eru þær ferðir háðar snjóa-
lögum. Því eru gönguskíðaferðir í 
nágrenni borgarinnar gjarnan settar 

á dagskrá með stuttum fyrirvara og 
er því áhugasömum bent á að fylgjast 
vel með vefsíðu félagsins; utivist.is eða 
tengja sig við Facebook-síðu Útivistar.

strandir
Þó ekki sé hægt að reiða sig á snjóalög 
í nágrenni borgarinnar má finna svæði 
á landinu þar sem yfirleitt er hægt að 
ganga að þokkalegu skíðafæri. Þess 
vegna hefur Útivist gjarnan sett á dag-
skrá skíðaferðir á Strandir. Í ár verður 
gengið á skíðum um 30 kílómetra leið 
yfir Trékyllis heiði til Norðurfjarðar 
á  Ströndum og gist þar í tvær næt-
ur. Laugardagurinn verður nýttur til 
skíðaferða í nágrenni Norðurfjarðar og 
skíðað í sund á Krossanesi. Á sunnu-
dag verður skíðað aftur í Bjarnarfjörð 

og ekið heim á leið.
Landmannalaugar og gönguferð frá 

Gjábakkavegi að Kerlingu
Í apríl er svo gert ráð fyrir að fara í 

Landmannalaugar á gönguskíðum. Sú 
ferð er í samvinnu við jeppadeild Úti-
vistar, en jeppar taka þá farangur fyrir 
gönguskíðafólk. Loks má nefna að í lok 
febrúar er í boði skíðagönguferð frá 
Gjábakkavegi að skálanum Kerlingu 
þar sem gist verður í eina nótt. „Þetta 
er frekar auðveld ferð og því tilvalin 
fyrir þá sem eru að byrja að stunda 
gönguskíði utan brauta,“ segir Skúli.

jeppaferð yfir langjökul
Jeppadeild Útivistar hefur verið starf-
rækt um árabil og yfir vetrar tíman er 
mikið í boði fyrir jeppaeigendur sem 

eru búnir til vetrar ferða um hálendið. 
Í þessum ferðum er gerð krafa um að 
bílar séu á að minnsta kosti 38 tommu 
dekkjum og með þann búnað sem 
nauðsynlegur er í ferðir sem þessar. 
Um miðjan febrúar er á dagskrá ferð 
yfir Langjökul á Hveravelli þar sem 
er gist í eina nótt. Þessi leið er sívin-
sæl og býður upp á allt það sem góð 
jeppaferð getur boðið upp á.

margt að gerast í mars
Í mars er svo stefnt á að fara á Mýr-
dalsjökul og í skála Útivistar á Fimm-
vörðuhálsi. „Skálinn er staðsettur á 
efsta hrygg á milli Mýrdalsjökuls og 
Eyjafjallajökuls og stórkostlegur stað-
ur að heimsækja að vetri,“ segir Skúli. 
Þá eru í boði tvær spennandi ferðir 

um undraveröldina að Fjallabaki. Rús-
ínan í pylsuendanum er svo fjögurra 
daga ferð í apríl um Vatnajökul.

Ferðaáætlun Útivistar 2017 er 
komin út og hægt er að skoða hana 
sem vefrit. Hlekkinn er að finna á 
vefsíðu Útivistar, utivist.is. Einnig er 
áætlunin fáanleg á skrifstofu Útivistar 
í prentvænu formi.

Ferðafélagið Útivist er til húsa að 
Laugavegi 178, 105 Reykjavík. Opið 
alla virka daga kl. 12–17. Sími: 562-
1000 Tölvupóstfang: utivist@utivist.
is Nánari upplýsingar um ferðir Úti-
vistar er að finna á vefsíðunni utivist.
is og Facebook-síðunni.

Horft yfir Hvalfjörð  Mynd guðrún Hreinsdóttir gönguskíðaferð  Mynd grétar W. guðbergsson

á Vatnajökli
Mynd Jón Viðar 

guðjónsson

Kynning

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.



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
2. febrúar 2017 

2. tölublað, 3. árgangur 

mannauður-
inn mikilvægi
Það var hlýlegt og notalegt andrúms-
loft sem að mætti mér þegar ég kom 
á vígslu nýrrar hjúkrunardeildar á 
dvalarheimilinu Lundi á Hellu núna 
síðastliðinn föstudag. Boð á þessa 
athöfn var kærkomið eftir annasama 
viku í þinginu þar sem ég upplifði svo 
margt í fyrsta sinn. Jómfrúarræða, for-
mennska í utanríkismálanefnd, fyrsti 
fundur í velferðarnefnd og fyrsta 
skiptið í forsetastól Alþingis. Það var 
því gott að fá tækifæri til að fara út úr 
bænum og samgleðjast heimilisfólk-
inu á Lundi og þeim öfluga hópi sem 
staðið hefur að undirbúningi og fram-
kvæmd við nýbygginguna. Og svo 
þessi dásamlegi söngur. Það er bara 
eitthvað við karlakóra sem að bræðir 
hjartað og Karlakór Rangæinga gerði 
það sannarlega.

Að koma inn á stóra samkomu þar 
sem andrúmsloftið einkennist af gleði, 
þakklæti og bjartsýni gefur manni 
svo mikla orku. Það er ótrúlegt hvað 
jákvæð orka og bjartsýni af þessu tagi 
getur dugað manni lengi og ágætt 
einmitt að minna sig reglulega á að já-
kvæð orka fleytir manni alltaf lengra. 

Þarna fann ég það líka hvað umhverfi, 
aðbúnaður og mannauður skiptir 
miklu máli, sem fékk mig enn og aftur 
til að leiða hugann að mikilvægi þess 
að við stjórnmálamenn höldum áfram 
að styðja við uppbygginu notalegra og 
fallegra dvalar- og hjúkrunarheimila 
um allt land. Og þangað mun ég meðal 
annars beina orkunni!

Baksíðan
Jóna Sólveig Elínardóttir,
alþingismaður

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

Verið velkomin, þú finnur okkur líka á facebook

BÆJARHRAUNI 26, 
HAFNARFIRÐI

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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NR. 116-5 

VERÐ KR. 209.000

NR. 104 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 325.900

NR. 118 PARADISO 

VERÐ KR. 305.900

NR. 2042 

VERÐ KR. 178.900

NR. 113 PARADISO 

VERÐ KR. 285.900

NR. 2046 

VERÐ KR. 251.900

NR. 2021 

VERÐ KR. 294.900

NR. 2006 AURORA 

VERÐ KR. 245.900

NR. GS 1002 

VERÐ KR. 589.000

mikið úrval fallegra 
legsteina á mjög góðu verði

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Áletrun og uppsetning eru innifalin í verðunum

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

VERÐ KR. 395.900

 

ÞARF AÐ ENDURNÝJA 
LETRIÐ Á STEININUM?
GRANÍTHÖLLIN TEKUR AÐ SÉR AÐ 
HREINSA OG  ENDURMÁLA LETUR Á 
LEGSTEINUM.  EINNIG TÖKUM VIÐ AÐ 
OKKUR AÐ RÉTTA AF LEGSTEINA SEM 
ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR


