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Íbúalýðræði  
Í Árborg

úrvalssýning 
hjá UMFg

Jökullinn logar Svínafellsjökull í sólsetrinu, en hann er einn af vinsælli stöðum á suðurströndinni, enda einstaklega fallegur. Mynd bgs

benedikt Jóhannesson, fjármálaráð-
herra, segist í ítarlegu viðtali við 
ritstjóra Suðra bjartsýnn á að breytt 

verði um peningamálastefnu. Þá segir hann 
að fram komi tillaga um framhald viðræðna 
við ESB undir lok kjörtímabilsins, en farsæl-
ast væri fyrir Íslendinga að taka upp evru. 

„Við vorum að skipa nefnd um um-
gjörð peningastefnunnar. Hún mun vinna 
með sérfræðingum innanlands og utan 
að því yfirlýsta markmiði að finna leið til 
þess að auka gengisstöðugleika. Ef þetta er 

mögulegt þá finnur þessi hópur leið.“
Benedikt segist reikna með því að það 

gerist undir lok kjörtímabilsins að lögð verði 
fram tillaga í þinginu um þjóðaratkvæða-
greiðslu um hvort teknar verði upp viðræður 
um aðild. „Miðað við það sem flokkarnir 
sögðu fyrir kosningar er líklegt að slík til-
laga yrði samþykkt. Þó veit maður auðvitað 
aldrei... Mér finnst líka líklegt að óstöð-
ugleiki krónunnar og mikil styrking verði til 
þess að forystumenn í sjávarútvegi og land-
búnaði væru jákvæðari fyrir aðild en síðast.“

Hvort stjórnarsam-
starfið standi slíkt af sér 
segir fjármálaráðherra: 
„Já, við skuldbundum 
okkar, allir flokkarnir, til 
þess að hafa þennan hátt-
inn á og verðum þá að una 
niðurstöðunni, hver sem 
hún verður. Svo geta aðstæður hafa breyst 
með þeim hætti að sjálfstæðismenn telji 
aðild skynsamlega þegar þar að kemur.“ 

Frh. bls 8-9.

Stjórnarflokkarnir uni niður-
stöðu ESb atkvæðagreiðslu

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

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

www.stolpigamar.is

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

Frí heimsending um allt land

Sími: 461 1092  •  asco@asco.is ÁSCOÁSCO

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

Sólarferðir frá kr.

49.850
m/afslætti*

Borgarferðir frá kr.

59.995
m/morgunmat
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Nýjar vörur í hverri viku
Str. 

38-58

aðstæður í Garðyrkjuskólan-
um í Hveragerði eru afleitar 
og óboðlegar. „Byggingarnar 

liggja undir skemmdum og sumar eru 
ónýtar“ segir Björn Þorsteinsson, rekt-
or Landbúnaðarháskólans. Hann segir 
þær 70 milljónir sem hafi fengist á fjár-
lögum til framkvæmda dugi skammt.

Garðyrkjuskóli Íslands var stofnaður 
á Reykjum í Ölfusi 1939. Hann sam-
einaðist Landbúnaðarháskóla Íslands 
2005 og segir Björn Þorsteinsson rektor 
að þá þegar hafi ástandið á húsunum 
ofan Hveragerðis verið svo slæmt að 
það þótti ekki fært að setja þau í leig-
usamning skólans við Ríkiseignir, enda 
séu sum húsin ónýt. 

 „Og síðan þá hefur í raun og veru 
ekkert svigrúm eða bolmagn verið til 
að halda þessum byggingum við og 
þær hafa nú ekki skánað neitt síðustu 
12 árin við þær aðstæður,” segir Björn í 
samtali við Rúv.

Í skólanum er kennd garðyrkja auk 
þess sem hann hýsir rannsóknarsvið. 

Tvær álmur voru áður heimavist og 
er önnur gjörónýt en hin er nýtt und-
ir skrifstofur. Um nokkurt skeið hafa 
starfsmenn og nemendur kvartað 
undan einkennum myglu og lét Björn 
gera úttekt á húsnæðinu. Skýrslu er að 
vænta í apríl. Hann segir aðstæðurnar 
sorglegar og algjörlega óviðunandi.

Björn segist ítrekað hafa gert stjórn-
völdum grein fyrir því að annað hvort 
þyrfti að loka starfseminni eða þá að 
leggja fjármuni í að koma þarna hlutum 
í lag. Framlagið nú rétt leysi bráðasta 
vandann en gera megi ráð fyrir því að 
það þurfi fimmfalda þá upphæð til að 
koma húsnæði skólans í viðunandi horf.

Leynibúðin er litrík og skemmti-
leg búð með vörur fyrir ungt fólk á 
öllum aldri. Þar er íslensk hönnun 
saumuð á staðnum í steam punk, 
street og pop stíl ásamt annarri 
gjafavöru og sker sig þannig frá 
öllum öðrum búðum á íslandi. 
Leynibúðin var til húsa á Lauga-
vegi 55 seinustu 6 ár en þar sem 
Hulda Selfyssingur í húð og hár 
og ný flutt aftur í heimaganana þá 
fannst okkur tilvalið að opna úti-
bú Leynibúðarinnar í Kastalanum 
við Eyraveg 5 . 

Leynibúðina eiga og reka fata-
hönnuðurnir Hulda Dröfn Atla-
dóttir og Linda Ósk Guðmunds-
dóttir. Við framleiðum sjálfar alla 
okkar hönnun ásamt því að flytja 
inn fylgihluti og gjafavöru í stíl 
við okkar hönnun. Við verðum 
með vinnuaðstöðu í Kastalanum 
þannig að okkar dót kemur sjóð-
heitt fram í búð Mariu Marko 
eiganda Kastalans og sunn-
lendingar fá það allra ferskasta 
undan saumnálinni. 

Formleg opnun verður laugar-
daginn 1. apríl með opnunartil-
boðum og léttum veitingum fyrir 
gesti og gangandi. Við munum 
kynna opnunina og vörur okkar 
á Kastala snappinu nokkra daga 
fyrir opnun. Þeir sem eru að leita 
að fermingagjöfum ættu endilega 
að leggja leið sína til okkar og nýta 
sér opnunartilboð – við erum 
með margt sem hentar fermingar-
aldrinum eins og feðgaslaufurnar 
sívinsælu, hálsmen, eyrnalokka, 
hringi, lampa ofl. 

Hægt er að skoða vörur leyni-
búðarinnar á Facebook : Leyni-
búðin_Laugavegi 

Kortavelta erlendra ferða-
manna fer minnkandi 
miðað við aukningu í ferða-

mannafjölda. Veltan nam tæmum 
17 miljörðum króna í febrúar í fyrra 
sem er 30% aukning á einu ári, en 
að sama skapi hefur fjöldi fólks sem 
sækir landið heim aukist um tæplega 
47% á þessu eina ári. Þetta byggir á 
upplýsingum frá Rannsóknarsetri 
verslunarinnar. Þetta þýðir aðeins 
eitt: ferðmenn eru byrjaðir að draga 
útgjöld sín saman.

Þessa þróun má að miklu leyti 
rekja til hækkandi gengis krónunn-
ar miðað við erlenda gjaldmiðla, en 
einnig hefur verðlag á ýmissi ferða-
þjónustu farið hækkandi.

Ferðamenn hugsa nú einkar hag-
sýnt í matarmálum og eyða minnu í 
veitingar á dýrari stöðum. Þess í stað 
sjást ferðamenn oft versla í matinn 
eins og heimamenn í hefðbundn-
um verslunum. Mun þetta vera bein 
afleiðing af hækkandi verðlagi á 
veitingastöðum, sem oft markaðsetja 
vöru sína sérstaklega til túrista.

Einnig verja erlendir gestir minna 
fé til fatakaupa nú en þeir gerðu í 
fyrra, en minnkunin nemur 25% á 
hvern einstakling. Kaup þeirra á dýr-
um íslenskum útivistarklæðum hafa 
einkum dregist saman, samkvæmt 
því er fram kemur í skýrslu Rann-
sóknarseturs verslunarinnar.

„Við erum ekki að horfa á 
eitthvað hrun í íslenskri 
ferðaþjónustu“
„Við höfum áhyggjur af þessari þró-
un. Við horfum til þess að ferða-
þjónustuvörurnar eru að hækka um 
tugi prósenta horft fram í tímann 
núna þannig að við höfum stór-
kostlegar áhyggjur en á sama tíma 
vil ég vera bjartsýn og markaðirnir 
eru með mismunandi verðteygni. 
En hvað varðar Er ekki bara fínt að 
fækka þeim, og allt þetta. Þó að við 
höfum áhyggjur þá erum við ekki 

að horfa á eitthvað hrun í íslenskri 
ferðaþjónustu.“

Þetta sagði Helga Árnadóttir fram-
kvæmdastjóri Samtaka ferðaþjón-
ustunnar í þættinum Bítið á Bylgjunni 
en, tilefnið var frétt RÚV frá því á 
föstudaginn þar sem greint var frá því 
að fimmtán hundruð afbókanir hefðu 
borist norsku ferðaheildsölufyrirtæki 
vegna fyrirhugaðra ferða til Íslands í 
sumar. Sagði Rannveig Snorradóttir, 
framkvæmdastjóri Obeo Travel í Osló 
að hækkandi verðlag samhlið styrk-
ingu krónunnar væri fyrst og síðast 
um að kenna.

Ekki bóla sem mun springa
Helga segir að hún hafi vissulega 
þungar áhyggjur af því að ferða-
heildsalar séu byrjaðir að afbóka ferð-
ir hingað til lands vegna styrkingar 
krónunnar en að horfa þurfi á málið 
í heild. Spáð er komu 2,3 milljóna 
ferðamanna í ár, en fyrir tíu árum 
komu rúmlega 490 þúsund ferða-
menn til landsins, sem þá var met.

Við viljum ekki fækka ferða-
mönnum á þessum forsendum og ef 
við stöndumst ekki upplifunina hjá 
þeim sem koma. Ef verðlagning og 
gæði fara ekki saman þá erum við 
komin í óefni því greinin á svo mik-
ið undir orðsporinu, sagði Helga og 
bætti við að það gengi ekki til lengdar 
að fá 25% til 30% högg í gengisþróun 
á nokkrum mánuðum. Segir hún 
mikilvægt að staldra við og horfa á 
heildarmyndina, hvernig sé hægt að 
byggja greinina upp til frambúðar og 
tryggja verðmætasköpun, það sé á 
ábyrgð stjórnvalda að koma af fullri 
alvöru að borðinu:

„Það er svolítið það sem manni 
hefur fundist síðustu mánuði og ár 
svo sem eins og stjórnvöld, Seðla-
bankinn eða hver það er bara hafi 
ekki haft fulla trú á greininni, haldi 
að þetta sé einhver bóla sem muni 
springa en ferðaþjónustan er ekki 
bóla sem mun springa.“

Fleiri ferðamenn  
- minni kortavelta

bæjarstjórn Árborgar hefur 
á síðustu árum komið á fót 
nokkrum ráðum sem er ætlað 

að vera samráðsvettvangur bæjarstjórn-
ar og íbúa. Er þar um að ræða hverfis-
ráð, ungmennaráð og öldungaráð. Eru 
ráðin liður í því að auka aðkomu íbúa 
að umfjöllun um málefni sveitarfélags-
ins og gefa þeim þar með kleift að hafa 
meiri áhrif á ákvarðanir sem teknar eru. 
Öldungaráðið er yngst þessara ráða, 
stofnað 2015, en lengst er síðan Ung-
mennaráðið var stofnað, eða árið 1998. 

Öldungaráðið er skipað þremur 
fulltrúum íbúa, kosnum af félögum 
eldri borgara, og tveimur bæjarfull-
trúum, kosnum af bæjarstjórn. Ráðið 
fundar með félagsmálastjóra og hef-
ur látið ýmis málefni eldri borgara 
til sín taka, ekki síst stöðu mála hvað 
varðar þjónustu við aldraða, einkum 
hjúkrunarrými. Ráðinu er ætlað að 
vera bæjarstjórn, nefndum og ráðum 
Árborgar til ráðgjafar um málefni og 
hagsmuni sem varða íbúa sveitarfé-
lagsins 67 ára og eldri, en ráðið er ekki 
framkvæmdaaðili. 

Ungmennaráðið er fjölmenn-
ast, fulltrúar í ráðinu eru tilnefndir 
af ýmsum aðilum, s.s. frjálsum fé-
lagasamtökum og grunnskólunum í 
sveitarfélaginu. Ungmennaráð sveitar-
félaga eiga sér stoð í æskulýðslögum.  
Ungmennaráðið fundar reglulega og 
ályktar um ýmis málefni sem varða 
ungt fólk eða aðra íbúa. Í vetur bauðst 
fulltrúum úr Ungmennaráði að taka 
sæti sem áheyrnarfulltrúar á fundum 

nefnda sveitarfélagsins og hafa þeir 
þar málfrelsi og tillögurétt.  

Önnur sveitarfélög hafa horft til 
Ungmennaráðs Árborgar sem fyrir-
myndar að stofnun slíkra ráða innan 
sinna vébanda og hafa fulltrúar úr 
Ungmennaráði staðið fyrir kynning-
um á starfinu og þeim verkefnum 
sem þau hafa unnið að. Ráðið fundar 
með tómstunda- og forvarnarfull-
trúa sveitarfélagsins og að auki einu 
sinni á ári með bæjarstjórn þar sem 
fjölbreyttar tillögur hafa verið lagð-
ar fram og margar hverjar komist til 
framkvæmda. 

Hverfisráðin eru fjögur talsins, 
eitt á Selfossi, annað í fyrrum Sand-
víkuhreppi og sitthvort ráðið fyrir 
Eyrarbakka og Stokkseyri. Allir íbúar, 
aðrir en kjörnir fulltrúar í bæjarstjórn, 
geta boðið fram krafta sína til setu 
í ráðunum. Hverfisráðunum er skv. 
samþykktum ætlað að vera vettvangur 
samráðs íbúa, félagasamtaka, atvinnu-
lífs og bæjaryfirvalda. 

Starfsemi hverfisráðanna hefur ver-
ið mjög mismunandi og hafa þau verið 
misjafnlega virk og heldur dregið úr 
virkni þeirra flestra síðustu misseri. Í 
vetur fór því fram umræða innan bæj-
arstjórnar um leiðir til að efla ráðin og 
var horft til þess hvað væri ólíkt með 
þeim og Ungmennaráðinu og hvort 
hægt væri að efla hverfisráðin með því 
að sækja fyrirmynd til skipulags og 
starfsemi Ungmennaráðsins. Í fram-
haldi af því var ákveðið að tveir bæj-
arfulltúar yrðu tilnefndir sem tengiiðir 

við hvert hverfisráð til að þau hefðu 
nánari tengsl við stjórnsýsluna. 

Gengið var frá tilnefningum bæj-
arfulltrúa sem tengiliða við ráðin í 
síðasta mánuði í framhaldi af kjöri 
nýrra hverfisráða. Boðað hefur verið 
til sameiginlegs fundar allra hverfis-
ráðanna með bæjarfulltrúum í þessari 
viku og er í framhaldinu vonast til 
þess að hverfisráðin eflist og dafni líkt 
og Ungmennaráðið og Öldungaráð-
ið. Hverfisráð Selfoss er hið eina sem 
eru fullskipuð fimm aðalmönnum og 
er íbúum á Eyrarbakka. Stokkseyri og 
í fyrrum Sandvíkurhreppi bent á að 
hafa samband við Ráðhús Árborgar ef 
þeir hafa áhuga á að sitja í hverfisráði. 

Ásta S. Stefánsdóttir,  
framkvæmdastjóri Sveitar- 

félagsins Árborgar.

garðyrkjuskjólinn 
að grotna niður

Íbúalýðræði í Árborg

Þórir Hergeirsson, þjálfari norska 
kvennalandsliðsins í handbolta, 
var á dögunum útnefndur til 

stórriddara hinnar konunglegu norsku 
heiðursorðu (Den kongelige norske for-
tjensorden). Jærbladet greinir frá.

Heiðursorðuna hljóta þeir sem 
unnið hafa framúrskarandi starf í þágu 

Noregs en Þórir hefur þjálfað norska 
kvennalandsliðið í handbolta við góðan 
orðstír síðan árið 2009.

Guðni Th. Jóhannesson og eigin-
kona hans Eliza Reid, sem stödd eru 
í Noregi í opinberri heimsókn, voru 
einnig viðstödd afhendinguna sem fram 
fór í konungshöllinni í Osló.

Þórir hlýtur heiðursorðuna

Leynibúðin 
opnar á  
Selfossi 

Ferðamenn 
við hverinn á 
laugarvatni. 
mynd bgs.



Útfararstofa Íslands sér um og útvegar:
• Útfararstjóri tekur að sér umsjón útfarar í samráði við prest og aðstandendur.
• Útfararstjóri kemur heim til aðstandenda og ræðir skipulag ef óskað er. 
• Flytja þann látna af dánarstað í líkhús.
• Koma á sambandi við þann prest sem aðstandendur óska eftir.
• Aðstoða við val á kistu og líkklæðum.
• Búa um lík þess látna í kistu og snyrta ef með þarf.
• Fara með tilkynningu í fjölmiðla
• Stað og stund fyrir kistulagningarbæn og útför.
• Aðstoð við skrif minningargreina.
• Legstað í kirkjugarði.
• Organista, sönghópa, einsöngvara, einleikara og/eða annað listafólk.

• Kistuskreytingu, blóm og kransa og fána.
• Sálmaskrá og aðstoðar við val á sálmum/tónlistaratriðum.
• Dánarvottorð og líkbrennsluheimild
• Duftker, ef líkbrennsla á sér stað.
• Sal fyrir erfidrykkju og gestabók ef óskað er
• Aðstoð við umsókn útfararstyrkja.
• Merkingar á leiði, kross, púlt og legstein.
• Flutning á kistu út á land, utan af landi, til landsins og frá landinu.
• Veitum útfararþjónustu hvar sem er á landinu. 
• Útfararstofan gefur kistur undir fóstur og börn undir 16 ára aldri.

Alúð, virðing, traust 
& áratuga reynsla

Auðbrekku 1
200 Kópavogi

S: 581 3300 
& 896 8242

„Markmið okkar er að veita trausta og persónulega 
þjónstu.Aðstandendur geta leitað til okkar hvenær 

sólarhrings sem er. Útfararstjóri er tilbúinn að koma 
heim til aðstandenda og aðstoða við undirbúning 

útfarar sé þess óskað. Við erum  aðstandendum innan 
handar um alla þá þættier hafa ber í huga er andlát 

verður. Allt það er viðkemur útför munum við ábyrgjast 
að sé gert í fullu samráði og trúnaði við aðstandendur.“

Sverrir Einarsson 
sverrir@utforin.is

Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á
www.utforin.is
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Tafarlaust átak í tvöföldun 
og breikkun vega

Ferðaþjónustunni fylgja áður óþekkt tækifæri fyrir almenning 
um land allt til að byggja upp ábatasama þjónustu í greininni. 
Veitingasala, fjölbreytt gisting og afþreying spretta upp um allt 

land. Sérstaklega er þetta kærkomið tækifæri fyrir landsbyggðina sem 
hefur skort ný tækifæri til máttugrar nýsköpunar, til hliðar við hefbund-
inn landbúnað og þjónustu við hann.

Fjölgun ferðamanna fylgja vitaskuld ýmsar 
áskoranir. Aðgengi að ferðamannastöðum þarf að 
bæta og álag á innviði í löggæslu, heilbrigðisþjón-
ustu og samgöngukerfi er mikið. Við því verða 
stjórnvöld að bregðast í samstarfi við sveitarfélög-
in og greinina sjálfa.

Mest mæðir á vegum landins og þar eru 
hætturnar oft háskalegar þegar þungi umferðar 
á mjóum vegum vex hratt. Brýnast af öllu er að 
ráðast í átak við að breikka vegi og brýr, tvöfalda 
eða þrígreina þyngstu kaflana þannig að skilið sé á milli akgreina og 
bráðasta hættan við ferðalög um vegina frá.

Slíkt átak er á ábyrgð Alþingis og ríkisstjórnar og þar þarf að hugsa 
hratt og stórt. Tíð banaslys og alvarleg eru hræðilegir harmleikir sem 
einungis er hægt að vinna verulega gegn með öruggara vegakerfi.

Vegatollar leysa ekki þennan vanda. Ökumenn, erlendir og innlend-
ir, greiða háa skatta í gegnum kaup á eldsneyti, sem að stórum hluta 
eru nýttir í annað en samgönguframkvæmdir. Meginmálið er að nýta 
þá fjármuni til þess sem eyrnamerkt er; viðhalds og nýframkvæmda í 
samgöngumálum.

Sé vel á málum  haldið næstu misserin verður ferðaþjónustan 
meiriháttar og kærkominn aflgjafi inn í íslenskt samfélag um ókomna 
tíð. Átak í samgöngumálum þolir hinsvegar enga bið og þarf að haldast 
í hendur við heppilega útfærslu komugjalda til landsins, til að standa 
straum af hluta framkvæmdanna.

 Björgvin G. Sigurðsson

lEiðari
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 10.500 eiNTökUm  
Á öLL heimiLi Á SUðURLANdi. 

Í nútímasamfélagi  er nauðsynlegt 
að forgangsraða verkefnum. Það 
er sérkennileg forgangsröðun 

að enn á ný sé lagt fram frumvarp á 
Alþingi Íslendinga þess efnis að leyfa 
sölu áfengis í marvöruverslunum og 
að einkaréttur ríkisins á sölu áfengis 
verði afnuminn. Það er stórfurðulegt 
að enn og aftur dúkki frumvarsdrögin 
upp eins og flensupest að vetri.  

Þetta er eins og stundum hefur 
verið nefnt dæmigerð smjörklípuað-
ferð. Málið er líkt og áður mjög um-
deilt og hafa margir skoðanir á því og 
vekur þess vegna athygli og pirring hjá 
mörgum.  Tilfallið til þess að dreifa 
athyglinni frá öðrum og mikilvægari 
málum. 

Nú um stundir er forseti Banda-
ríkjanna, Donald Trump,  sérfræðing-
ur í þessari aðferð og svífst einskis í 
röksemdarfærslum og dregur athygli 
frá aðalatriðum. Fjöldi fagaðila á 
sviði heilbrigðis- og félagsvísinda 
auk félagasamtaka hafa fært sterk 
og gagnrýnin fyrir því að samþykki 
frumvarpsins væri óheillaspor gagn-
vart lýðheilsu. Þar má nefnda Land-
læknisembættið og Krabbameinsfélag 
Íslands. Sérfræðingar eins og Þórarinn  
Tyrfingsson yfirlæknir og kollegi hans 
Kári Stefánsson hafa einnig sterkar 
skoðanir sem full ástæða er til að taka 
mark á þegar þessi mál eru til umfjöll-
unar. 

Alþjóðahei lbr igðisstofnunin 
(WHO) hefur lagt áherslu á við að-
ildarþjóðir að unnið verði markvisst 

að því að draga úr heildarneyslu 
áfengis. 

Hinn almenni borgari hefur mikl-
ar skoðanir á málinu og það virðast 
mun fleiri vera mótfallnir þessu máli 
og tímaeyðslan sem fer í umræðuna 
bæði í þinginu og í nefndum Alþingis 
er ekki til þess fallin að auka virðingu 
Alþingis. 

Eðlilega hefur umræðan einnig 
áhrif á starfsmenn ÁTVR sem eru um 
450 talsins en „eru þeir langþreyttir 
á umræðu um afnám einkaréttarins, 
sem ítrekað hefur skapað óöryggi og 
streitu.“

Það er sjaldnast talað um það að 
í matvöruverslunum t.d. út á lands-
byggðinni vinnur gjarnan  ungt skóla-
fólk sem ekki hefur aldur til þess að 
afgreiða áfengi. Á síðasta fundi sveit-

arstjórnar Rangárþings eystra var eft-
irfarandi ályktun samþykkt af fimm 
af sjö sveitarstjórnarmönnum en 
tveir sátu hjá: „Sveitarstjórn Rangár-
þings eystra hvetur alþingismenn til 
þess að fella framkomið frumvarp 
um sölu áfengis í matvöruverslunum.  
Samkvæmt könnun m.a. Maskínu er 
meirihluti þjóðarinnar andvígur sölu 
sterks víns, létt víns og bjórs í mat-
vöruverslunum. Landlæknisembættið 
hefur lagt fram sterk rök í málinu SÁA 
og margir málsmetandi aðilar hafa 
látið sig varða þessi mál varða.“ 

Það er tímabært nota tíma þing-
manna okkar til þarfari verka en að 
velta sér enn og aftur uppúr þessu. 

Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri 
Rangárþings eystra 

Norðurljósin seld Stórbrotin náttúran dregur milljónir ferðamanna til landsins. 
norðurljósin fyrr í vetur, arngrímslundi, Skarði, Skeiða- og gnúpverjahreppi.

Brennivínsfrumvarpið árvisst 
eins og flensupest að vetri!

logi Már Einarsson, formaður 
Samfylkingarinnar, og Odd-
ný G. Harðardóttir, formaður 

þingflokksins, héldu fjölsóttan fund í 
sal flokksins á Eyrarvegi Selfossi í lok 
mars. Þar var meðal annars rætt um 
möguleika á sameiginlegum framboð-
um til sveitarstjórnakosninga að ári. 

„Sameiginleg framboð með öðr-
um félagslega sinnuðum flokkum og 
hreyfingum koma vel til greina. Það 
fer allt eftir stöðunni á hverjum stað 
og í hverju sveitarfélagi. Mér finnst 
ekkert útilokað í þeim efnum og 
sjálfsagt að kanna alla góða kosti,“ 
sagði Logi Már aðspurður um hvort 

Samfylkingin hafi hug á að taka 
þátt í slíkum framboðum, sem voru 
mjög algeng í aðdraganda stofnunar 
flokksins á tíunda áratugnum.

Ölfusingurinn Jónas Sigurðsson 
fer á kostum í tónlist sinni þessa 
dagana og er án efa einn vinsæl-
asti tónlistarmaður landsins þessi 
misserin. Ekki furða enda rekur 
hvert meistaraverkið annað frá 
honum.

Fjórðu vikuna í röð eru Jónas 
Sigurðsson og Ritvélar framtíðar-
innar á toppi Vinsældalista Rásar 
2 með lagið Vígin falla. Lagið sló 
umsvifalaust í gegn um leið og það 
kom út og fór rakleitt á toppinn.

Í öðru sæti listans er íslenska 
hljómsveitin One Week Wonder 
með lagið „Angel Eyes“ og í því 
þriðja er Svala Björgvinsdóttir 
með „Paper“, sigurlag Söngva-
keppninnar 2017, sem er eitt fimm 
nýrra laga á listanum.

Fjögur önnur ný lög koma inn 
á lista vikunnar, flytjendur þeirra 
eru Fleet Foxes, Daði Freyr og 
Gagnamagnið, Greta Salóme og 
Aron Can.

Árið 1997 bættist Karlakór 
Hreppamanna í flóru ís-
lenskra karlakóra og hefur 

starfað óslitið síðan. 
 Í tilefni af tuttugu ára afmælinu 

verður meira haft við á vortónleikum 
en áður þar sem þrír aðrir karlakórar 
verða þátttakendur í þeim. Afmæl-
istónleikarnir verða haldnir í íþrótta-
húsinu á Flúðum, í Selfosskirkju og í 
Víðistaðakirkju í Hafnarfirði. Efnis-
skráin samanstendur af úrvali laga og 
verka sem kórinn hefur flutt gegnum 
tíðina. Einsöngvari á öllum tónleik-
unum verður Guðmundur Karl Ei-
ríksson baríton.

Það var 1. apríl fyrir réttum tutt-
ugu árum sem á þriðja tug karla kom 
saman á Flúðum ásamt Edit Molnár 
og ákveðið var að stofna kór. Æfingar 
hófust af krafti og strax í lok mánað-
arins söng kórinn fyrst opinberlega 
og hefur síðan verið virkur í tónlist-
arlífi Árnesinga. Edit Molnár hefur 
verið stjórnandi kórsins frá upphafi 
og Miklós Dalmay píanóleikari og 
hafa þau bæði reynst kórnum mesti 
happafengur fyrir hæfni í starfi og 
listrænan metnað. Kórinn er nú með 
fjölmennara móti þar sem fyrrum 
félagar og nýir hafa slegist í hópinn í 
vetur.

Tónleikaröðin byrjar á Flúðum 1. 
apríl kl. 16.00, á afmælisdaginn. Með 
kórnum á þeim tónleikum verða Fóst-
bræður úr Reykjavík.

  Næstu tónleikar verða í Selfoss-
kirkju 3. apríl kl. 20.00 þar sem Karla-
kór Selfoss kemur til liðs við kórinn og 
loks slást Þrestir í hópinn í Víðistaða-
kirkju í Hafnarfirði 5. apríl kl. 20.00.

Efnisskrá tónleikanna sam-
anstendur af fjölbreytilegum lögum, 
íslenskum og útlendum sem kórinn 
hefur flutt á vortónleikum á ferli sín-
um. Þar er að finna klassísk, íslensk 
karlakóralög, m.a. Sefur sól hjá Ægi 
eftir Sigfús Einarsson og Nú sigla 
svörtu skipin eftir Karl Ottó Run-
ólfsson ásamt þekktum kórum tón-
bókmenntanna, svo sem Hermanna-
kórnum úr Faust eftir Gounod og 
Fangakórnum úr Nabucco eftir Verdi. 
Þá er föst hefð fyrir því í kórnum að 
syngja lög eftir Hreppa-tónskáldið 
Sigurð Ágústsson og út af þeirri venju 
verður ekki brugðið nú. Árnesþing 
eftir Sigurð skipar öndvegi tónleik-
anna, Glerbrot, Suðurnesjamenn og 
Sveitin mín fylgja á eftir.

Það væri Karlakór Hreppamanna 
mikil ánægja að sjá sem flesta á af-
mælistónleikunum.

Stjórn KKHr.

„Sameiginleg framboð 
koma vel til greina“

Afmælistónleikar 
karlakórs hreppamanna

Vígin falla  
á toppnum í 
fjórar vikur

Aðalfundarboð:
Samfylkingin í Árborg og ná-
grenni boðar til aðalfundar félags-
ins fimmtudaginn 6. apríl kl. 20.00 
í sal flokksins á Eyrarvegi Selfossi.

Dagskrá: 
Hefðbundin aðalfundarstörf og kjör 
stjórnar.

Stjórn Samfylkingarinnar í 
Árborg og nágrenni
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„Íslensk ber eru ofurfæða“ 
Segir Eyjólfur Friðgeirsson eigandi Íslenskrar hollustu ehf.

Rannsóknir benda til að regluleg bláberjaneysla geti haft fyrirbyggjandi áhrif á 
krabbamein, alzheimer og hjartakvilla. Þekkt er að berin hafa mjög góð áhrif á 

heilbrigði augnanna. Í þeim er mikið af andoxunarefnum. 

Nýlegar rannsóknir í Háskólanum í Exeter á Englandi 
hafa leitt í ljós að heilbrigt fólk á aldrinum 65 til 77 ára, 
sem drakk saft úr bláberjum á hverjum degi fékk bætt 
minni, blóðflæði til heilans jókst og prófun sýndi aukna 
heilastarfsemi. 
Dr. Joanna Bowtell, yfirmaður Íþrótta og heilsuvísinda 
Háskólans í Exeter, sagði:“Í þessari rannsókn höfum við 
sýnt fram á að dagleg neysla á 30 ml af bláberjasafa 
í tólf vikur eykur blóðflæði heilans og starfsemi hans 
batnar.”

Íslensk hollusta ehf er stærsti seljandi íslenskra berja hér 
á landi. Á undanförnum árum hefur fyrirtækið verið 
með á hverju hausti 10 til 12 tonn af berjum. Berin eru 
seld fersk á haustin og frosin allt árið. 
Frosin ber frá fyrirtækinu í eru seld í Bónus, Melabúðinni, 
Fjarðarkaupum, Frú Laugu og fleiri verslunum. Mikið af 
berjum er selt til veitingahúsa, brugghúsa og fl.

Fyrirtækið vinnur sultur úr íslenskum aðalbláberjum, 
bláberjum, krækiberjum og hrútaberjum. Sulturnar inni-
halda 80% ber og mjög lítið af sykri eða aðeins 20%.  
Úr krækiberjum er gerður hrásafi sem er 100% hreinn 
safi án nokkurra viðbættra efna.

Eðalsaft frá Íslenskri hollustu ehf er gerð úr aðalbláber-
jum og bláberjum. Saftin er ekki soðin og heldur því 
fersku náttúrulegu bragði og öllum innihaldsefnum 
óskemmdum. Í eðalsaftinni er viðbættur sykur um 7%. 
Fyrirtækið þurrkar aðalbláber við lágan hita og selur 
þau í duftformi og einnig í hylkjum til inntöku.

Þórdís Kolbrún R. Gylfadótt-
ir ráðherra ferðamála hefur 
staðfest tillögu stjórnar Fram-

kvæmdasjóðs ferðamannastaða um 
úthlutun úr sjóðnum. Alls eru veitt-
ir styrkir til 58 verkefna hringinn í 
kringum landið og nemur heildarfjár-
hæð styrkja 610 milljónum króna. 

Að auki hefur ráðherra falið Ferða-
málastofu að ganga til samninga við 
Vegagerðina um þróun á ölduspákerfi 
vegna Reynisfjöru og Kirkjufjöru. 
Tilgangurinn er að hægt verði að spá 
fyrir um hættulegar aðstæður, vara 
við þeim með sýnilegum hætti og 
mögulega grípa til aukinnar gæslu. Til 
þess að þetta sé mögulegt þarf að þróa 
spákerfi, framkvæma dýptarmælingar 
og setja upp ýmiss konar búnað. Þess 
er vænst að hægt verði að taka kerfið 
í notkun síðar á þessu ári. Fjármögn-
un verkefnisins er af fé sem sett var til 
hliðar af fjárveitingum Framkvæmda-
sjóðsins í þágu öryggismála og er gert 
ráð fyrir að kostnaðurinn verði um 
það bil 20 m.kr.

Hæsti styrkurinn í þessari úthlutun 
er að upphæð 60 m.kr. til verkefna í 
Landmannalaugum. Næsthæsti styrk-
urinn nemur 31,2 milljónum vegna 

verkefna í Rauðfeldargjá á Snæfellsnesi.
Þetta er sjötta árið sem Fram-

kvæmdasjóður ferðamannastaða út-
hlutar styrkjum. Hlutverk sjóðsins 
er samkvæmt lögum að 1) stuðla að 
uppbyggingu, viðhaldi og verndun 
ferðamannastaða í opinberri eigu eða 
umsjón um land allt, 2) leitast við að 
tryggja öryggi ferðamanna og vernda 
náttúru landsins, og 3) fjölga við-
komustöðum ferðafólks til að draga úr 
álagi á fjölsótta ferðamannastaði.

Með úthlutuninni í ár nem-
ur heildarupphæð styrkveitinga úr 
sjóðnum 3,56 milljörðum króna.

Fyrir dyrum er endurskoðun á 
hlutverki sjóðsins sem tekur mið af 
því að komin er til sögunnar Lands-
áætlun á vegum umhverfis- og auð-
lindaráðuneytisins um uppbyggingu 
innviða vegna álags af völdum ferða-
mennsku og útivistar. Drög að laga-
breytingu um sjóðinn hafa verið 
birt á vef atvinnuvega- og nýsköp-
unarráðuneytisins og gera þau ráð 
fyrir að sjóðurinn sinni verkefnum á 
ferðamannastöðum í eigu eða umsjón 
sveitarfélaga og einkaaðila. Frestur til 
að gera athugasemdir við frumvarps-
drögin er til 23. mars. 

Við höfum fengið mikil við-
brögð og mjög margir eru 
hneykslaðir á þessu ástandi, 

margir eru líka reiðir og greinilegt að 
okkar saga snertir marga. Sumir hafa 
líka lent í svipuðum aðstæðum. Við 
erum ekki að ásaka einn eða neinn í 
þessu ferli, bara benda á þá ísköldu 
staðreynt að þetta er heilbrigðis-
þjónusta eldri borgara í dag,“ segir 
Lísa Björg Ingvarsdóttir í samtali við 
Eyjuna, en Fréttatíminn vakti fyrst 
athygli á stöðu foreldra hennar. 

Faðir hennar, Ingvar Daníel Eiríks-
son, er með Parkinson-sjúkdóminn 
og býr á dvalarheimili á Vík í Mýrdal 
en þar hefur hann verið frá 20. nóv-
ember en móðir hennar, Eygló Jóna 
Gunnarsdóttir, býr á Selfossi. Þau hafa 
verið saman í 59 ár eða síðan hann var 
18 ára og hún 15 ára. Nú er búið að 
aðskilja þau og eiga þau bæði mjög 
erfitt með að vera án hvors annars. 
Lísa Björg greindi frá því í samtali við 
Fréttatímann að móðir hennar hefði 
m.a. reynt að húkka sér far á milli 
Víkur og Selfoss en þau taka bæði að-
skilnaðinn afar nærri sér.

 „Ég skil vel af hverju pabbi minn 
spyr: Af hverju er ég hér, ég vissi ekki 
að þetta myndi verða svona. Þetta er 

búin að vera ein sorgarsaga.“
Upphaflega töldu þau að aðskilnað-

urinn myndi vara í nokkar vikur. Síð-
an þá eru nokkrir mánuðir liðnir. Lísa 
vonaðist eftir að faðir hennar fengi að 
búa á Kumbaravogi en sá draumur dó 
þegar heimilinu var lokað. Til stendur 
að reisa hjúkrunarheimili á Selfossi en 
Lísa segir í samtali við Eyjuna að ljóst 
sé að nokkur ár séu í að það heimili 
rísi. Í samtali við Fréttatímann seg-
ir hún á að þriðja tug fólks bíði eftir 
hjúkrunarheimili á Selfossi. Í Reykja-
vík eru 300 á biðlista og er Ingvar á 
biðlista á 8 stöðum í Reykjavík. Segir 

Lísa að henni líði illa og ástandið sé að 
buga móður hennar.

„Það má ef til vill deila á þá 
ákvörðun að loka Kumbaravogi áður 
en nýtt hjúkrunarheimili hefur risið 
í Árborg. Hefði ef til vill verið hægt 
að leysa það mál á annan hátt, fá nýja 
leigutaka eða álíka. Það er búið að loka 
tveimur hjúkrunarheimilum í Árborg 
með stuttu millibili og frekar líklegt að 
nýtt hjúkrunarheimili verði ekki risið 
í Árborg fyrr en árið 2020, allavega er 
ekki byrjað að teikna það ennþá.“

Lísa segir í samtali við Fréttatím-
ann að systkinin hafi skipst á að fara 

með móður þeirra til Víkur en stund-
um hafi hún fengið far. Þá hafi hún 
einnig farið til Víkur og treyst á að 
geta fengið far með einhverjum hætti 
til baka. Það hafi ekki alltaf gengið eft-
ir. Í eitt skipti fékk hún far að Hellu og 
þegar Lísa hringdi seint um kvöld stóð 
móðir hennar í svarta myrkri á brú á 
þjóðveginum:

„… og var að reyna að húkka 
sér far. Þetta er bara dæmi um ör-
væntingarfullar ákvarðanir eldra fólks 
sem að vill hittast.“

610 milljóna úthlutun 
úr Framkvæmdasjóði 
ferðamannastaða

iNgVar og Eygló aðSKiliN  
EFtir 59 Ára SaMbúð

„Ég skil vel 
af hverju 

pabbi minn spyr: 
Af hverju er ég hér, 
ég vissi ekki að 
þetta myndi verða 
svona.



ÍSLENSKA KÍSILSTEINEFNIÐ
SEM HEFUR SLEGIÐ Í GEGN

„Ég hef verið að taka inn kísilsteinefnið og hef ekki fundið 

fyrir verkjum í bakinu síðan ég byrjaði að taka það.“ 

ELSA MARGRÉT

 

„Ég hef verið með mikinn verk í hnjánum en oft á tíðum fá 

psoriasis sjúklingar gigt útfrá sjúkdómnum, í dag er þessi 

verkur nánast horfinn. Einnig hefur sykurþörf minnkað mjög 

mikið en ég fékk mér gjarnan sælgæti á hverjum degi.“

VEIGAR ÞÓR

 

„Ég mjaðmargrindarbrotnaði illa fyrir tíu mánuðum, ég hef 

verið að taka kísilinn ykkar núna í u.þ.b. 8 mánuði og eftir 

tveggja til þriggja mánaða inntöku varð ég strax vör við 

mikinn mun. Í dag finn ég varla fyrir því að hafa brotnað.“

ANNA GUÐMUNDSDÓTTIR

*Kísilsteinefnið er fæðubótarefni og kemur ekki í staðinn fyrir lyf. Nánari upplýsingar má finna á www.geosilica.is.

Kísilsteinefni GeoSilica inniheldur hreinan 

jarðhitakísil sem unninn er á Íslandi úr 

jarðhitavatni Hellisheiðarvirkjunar. 

• Styrkir bandvefinn*

• Styrkir hár og neglur*

• Suðlar að betri myndun kollagens fyrir 

sléttari og fallegri húð.

Fæst í Heilsuvörubúðum, öllum helstu apotekum, Nettó og í

Hagkaup Kringlunni, Hagkaup Smáralind og Hagkaup Garðabæ.
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benedikt Jóhannesson leiddi 
Viðreisn til sigurs í síðustu 
kosningum og til ríkisstjórn-

arþátttöku í kjölfarið. Nú eru fyrstu 
mánuðir nýrrar ríkisstjórnar að baki 
og krefjandi verkefni kjörtímabilsins 
tekin við. Ritstjóri Suðra ræddi við 
Benedikt fjármálaráðherra um  Við-
reisn, ríkisstjórnina og framtíð pen-
ingamála á Íslandi.

Hvað stendur upp úr eftir fyrstu 
vikurnar á þingi og í ríkisstjórn?

„Aðalverkefni mín hafa verið tvö: Í 
fyrsta lagi fjármálastefna og fjármála-
áætlun ríkisins. Með þeim er í raun 
markaður rammi um fjármál ríkisins 
allt kjörtímabilið. Í fjármálastefnunni 
var gerð sú breyting að afgangur af 
fjármálum ríkisins verður 1,5% af 
landsframleiðslu í stað 1,0% eins og 
áður var stefnt að. Ástæðan er hve 
mikil spenna er í efnahagslífinu. Ríkið 
hefur í raun fyrst og fremst tvær að-
ferðir til þess að sporna við. Annars 
vegar vaxtaákvarðanir Seðlabankans 
og hins vegar aðhald í ríkisfjármál-
um. Með því að ríkissjóður skili meiri 
afgangi skapast aðstæður fyrir Seðla-
bankann að lækka vexti. 

Hitt stóra málið er afnám hafta. 
Flestir urðu ekki mikið varir við 
höftin, en þau höfðu neikvæð áhrif 
á utanríkisverslun og með afnámi 
þeirra skapast aukið traust á íslensku 
efnahagslífi. Lánshæfismatsfyrirtækin 
brugðust jákvætt við og eitt þeirra, 

Standard & Poor‘s hækkaði láns-
hæfiseinkunn ríkisins. Það er meira 
en ég þorði að vona. Þetta bætir líka 
möguleika Íslands á að fá lán á góðum 
kjörum. Þannig að báðar þessar að-
gerðir stuðla að því að búa til umhverfi 
fyrir lægri vexti en verið hafa.

Svo get ég líka nefnt mál sem sér 
dagsins ljós alveg á næstunni, en það 
er opið aðgengi að reikningum ríkis-
ins. Það er mjög mikilvægt skref til op-
innar og gegnsærrar stjórnsýslu í anda 
Viðreisnar.“

Hvernig gengur samstarfið innan 
stjórnarinnar?

„Það er auðvitað þannig að við 
erum svolítið að læra hvert á annað, 
bæði milli flokka og þeirra einstak-
linga sem sitja á þingi og í ríkisstjórn. 
Við eigum ekki að gera allt of mikið úr 
því þó að stundum komi upp mál þar 
sem ekki eru allir sammála. Það eru 
margir flokkar á þingi vegna þess að 
áherslumálin eru misjöfn. Það á líka 
við um stjórnarflokkana.

Mér finnst samstarfið hafa gengið 
vel og það batnar ef eitthvað er. Mér 
fyndist gaman ef betra samband væri 
við minnihlutaflokkana. Stundum hef-
ur maður það á tilfinningunni að þeir 
séu á móti málum bara vegna þess að 
þau koma frá ríkisstjórninni. Ég get vel 
séð fyrir mér að þeir sem eru stjórnar-
andstöðu settu fram ákveðin mál sem 
þeir vildu ná breiðri samstöðu um. Við 
gætum þá unnið þau í sameiningu.“

Telurðu að stefnumál Viðreisnar 
eigi nokkra möguleika á því að ná 
fram innan stjórnarinnar þegar Sjálf-
stæðisflokkurinn er með 2/3 hluta 
þingmannanna í meirihlutanum?

„Já ég er bjartsýnn á það. Af 11 
málum sem við settum á oddinn fyrir 
kosningar náðum við átta fram beint 
í stjórnarsáttmálann og talsverðum 
árangri í hinum þremur. Viðreisn er 
með þrjú mjög mikilvæg ráðuneyti 
og þar vinnum við af okkar málum 
af krafti. Jafnréttismálin og umbæt-
ur í sjávarútvegi og landbúnaði eru á 
okkar forræði, auk þess sem við höf-
um þegar skipað nefnd um umbætur 
í peningamálum sem eiga að stuðla að 
stöðugra gengi.

Við ráðum auðvitað ekki öllu ein, 
en það er enginn vafi á því að við setj-
um mark okkar frjálslyndu stefnu á 
stjórnarsamstarfið.“

Hvernig sérðu fyrir þér að gengi 
krónunnar þróist á næstunni, rís hún 
áfram eða er von á kollsteypu?

„Ég spurði fulltrúa Seðlabankans 
að því áður en höftin voru afnumin 
hvaða áhrif hann héldi að afnámið 
hefði. Hann svaraði því að gengið gæti 
lækkað, en svo væri ekki útilokað að 
það hækkaði eða jafnvel stæði í stað. 
Ætli ég geri ekki svar sérfræðingsins 
að mínu.“

Viðreisn lagði ríka áherslu á 
breytingar á fyrirkomulagi peninga- 
og gjaldmiðilsmála í aðdraganda 

kosninga, er mögulegt eða raunhæft 
að ná þeim fram í núverandi ríkis-
stjórnarsamstarfi?

„Já, ég er bjartsýnn á það. Við vor-
um að skipa nefnd um umgjörð pen-
ingastefnunnar. Hún mun vinna með 
sérfræðingum innanlands og utan að 
því yfirlýsta markmiði að finna leið til 
þess að auka gengisstöðugleika. Ef þetta 
er mögulegt þá finnur þessi hópur leið.“

Eru kostirnir ekki einungis tveir 
þegar upp er staðið; núverandi fyr-
ikomulag eða aðild að evrusvæðinu, 
er nokkur þriðja leið?

„Já, það er auðvitað hægt að hugsa 
sér tengingu krónunnar við ákveðna 
mynt eða myntkörfu. Við í Viðreisn 
bentum á myntráð, sem er ákveðin 
aðferð til þess að fastbinda gengið. Á 
árunum 1993 til 1999 var hér stöðugt 
gengi og því fylgdi líka lítil verðbólga. 
Vandinn er alltaf úthaldið. Danir hafa 
fest gengi dönsku krónunnar við evru 
alla þessa öld. 

Það hefur aftur á móti ekki verið 
neinn vafi í mínum huga að farsælast 
væri fyrir okkur Íslendinga að taka 
upp evru. Ég hef bent vinum mínum 
í sjávarútvegi og landbúnaði að ef við 
hefðum skipt um mynt þegar evra var 
á milli 130 og 140 krónur væri staða 
greinanna mun betri en raun ber 
vitni. Við hefðum betur snúið bökum 
saman í Evrópusambandsviðræðun-
um í stað þess að berjast við einhverja 
ímyndaða drauga.“

Telur þú að það komi til kasta 
þingsins á næstunni að afgreiða til-
lögu um framhald eða lúkningu við-
ræðna við ESB og þá hvenær?

„Já ég reikna með því að það gerist 
undir lok kjörtímabilsins að lögð verði 
fram tillaga í þinginu um þjóðarat-
kvæðagreiðslu um hvort teknar verði 
upp viðræður um aðild. Miðað við 
það sem flokkarnir sögðu fyrir kosn-
ingar er líklegt að slík tillaga yrði sam-
þykkt. Þó veit maður auðvitað aldrei. 
Ef þjóðin vill fara í viðræður þá yrði 
endanlegur samningur borinn undir 
þjóðina. Ég var þeirrar á sínum tíma 
að farsælt væri að vísa þessu máli til 
þjóðarinnar og hef ekki breytt um 

„Farsælast að 
taka upp evru“

Viðtal

„Mér finnst 
samstarfið 

hafa gengið vel 
og það batnar 
ef eitthvað er. 
Mér fyndist 
gaman ef betra 
samband væri við 
minnihluta- 
flokkana.

benedikt á 
bessastöðum við 
ríkisstjórnarskipti.
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SVEFNSÓFAR
Glæsilegir og vandaðir 

svefnsófar frá Ítalíu

Áttu von á gestum?

Suðurlandsbraut 24
554 6969  lur.is

Calia Svefnsófi Natalie Calia Horn-Svefnsófi

Calia Tungu-svefnsófiCalia Svefnstóll

VERIÐ VELKOMIN 
Í HEIMSÓKN

skoðun í því máli. Það gefur samn-
inganefnd sterkt umboð til þess að 
ljúka málinu. Mér finnst líka líklegt 
að óstöðugleiki krónunnar og mikil 
styrking verði til þess að forystumenn 
í sjávarútvegi og landbúnaði væru já-
kvæðari fyrir aðild en síðast.“

Myndi stjórnarsamstarfið lifa það 
af ef að meirihluti þings samþykkti 
að halda viðræðum áfram eða kalla 
til þjóðaratkvæðis um hvort það skuli 
gera, í andstöðu við gervallan Sjálf-
stæðisflokkinn, eða svo gott sem?

„Já, við skuldbundum okkar, all-
ir flokkarnir, til þess að hafa þennan 
háttinn á og verðum þá að una niður-
stöðunni, hver sem hún verður. Svo 
geta aðstæður hafa breyst með þeim 
hætti að sjálfstæðismenn telji aðild 
skynsamlega þegar þar að kemur. For-
maður flokksins hefur sagt að menn 
verði að meta aðstæður á hverjum 
tíma, afstaðan sé ekki trúaratriði.“

Viðreisn og Björt framtíð unnu 
þétt saman eftir kosningar, sérðu 
framahald á slíku samfloti, eða jafn-
vel sameiningu flokkanna fyrir næstu 
kosningar?

„Okkur hefur gengið afar vel að 
vinna með Bjartri framtíð, en flokk-
arnir eru engu að síður með ólíkan 
bakgrunn þó að áherslur séu í mörgum 
atriðum líkar. Ég á samt von á að flokk-
arnir þróist áfram hvor með sínu lagi.“

Ætlar Viðreisn að bjóða fram lista 
í öllum stærri sveitarfélögum fyrir 
næstu kosningar til þeirra?

„Já, ég reikna með því.“
Hvaða kerfisbreytingar sérðu fyr-

ir þér í landbúnaði, en nú féll það 
ráðuneyti í ykkar hlut?

„Þorgerður Katrín Gunnarsdótt-
ir landbúnaðarráðherra hefur skipað 
endurskoðunarnefnd um búvörusamn-
inga upp á nýtt. Fjölgun ferðamanna 
og eftirspurn eftir landbúnaðarvörum 
sem þeim fylgir hefur líka breytt sviðs-
myndinni frá því sem áður var. 

Mér finnst ekki ólíklegt að frá 
bændum sjálfum komi frumkvæði 
um breytingar. Svo má minna á að 
innflutningsheimildir á landbúnað-
arvörum verða stórauknar nú í sum-
ar og jafnframt er ekki ósennilegt að 
Hæstiréttur staðfesti dóm héraðsdóms 
um að leyfa skuli innflutning á hráu 
kjöti. Allt kallar þetta á að við skoðum 
málin upp á nýtt. 

Þorgerður hefur líka lagt fram til 

kynningar frumvarp um breytingar á 
fyrirkomulagi mjólkursölu, breytingar 
sem eru neytendum og nýjum fram-
leiðendum hagfelldar.“

En í sjávarútvegi, á til dæmis að 
bjóða út aflaheimildir og eða hækka 
veiðigjöldin?

„Einmitt þessa dagana er Þorgerð-
ur að skipa nefnd um sáttaleið í sjáv-
arútvegi. Þar tel ég góðar líkur á að 
samkomulag náist um markaðsleið. 
Útvegsmenn finna sjálfir að það er 
þeim ekki í hag að veiðigjöldin séu 
ekki í takt við aðstæður á hverjum 
tíma. Nú sjáum við til dæmis fram á 
hækkun veiðigjalda næsta haust, þrátt 
fyrir að hækkandi gengi krónunnar 
þrengi að útgerðinni. Það er auðvitað 
ekki gott kerfi.“

Hvernig sérðu fyrir þér að um-
hverfi ferðaþjónustunnar verði á 
næstunni, þarf að innleiða komu-
gjöld eða aðgangseyri inn á fjölsótta 
ferðamannastaði? 

„Já við erum í ríkisstjórninni búin 
að samþykkja frumvarp um bíla-
stæðagjöld. Komugjöld eru ekki eins 
þjál í meðförum.“

Hvert telur þú vera þakið á fjölda 
ferðamanna?

„Ég skal ekki fullyrða um þak, en 
ég held að flestir séu sammála um að 
við þurfum að hægja á aukningunni. 
Tugprósentavöxtur ár eftir ár leiðir 
okkur í ógöngur.“

Þarf að breyta skattkerfinu, og þá 
hvernig?

„Já, ég tel að við ættum að stefna 

að einfaldara skattkerfi. Þar má nefna 
fækkun á undanþágum í virðis-
aukaskattskerfinu og að minnka bilið 
milli skattþrepanna. Eins get ég nefnt 
hugmyndir sem komu fram á sam-
ráðsvettvangi um aukna hagsæld. Þar 
er gert ráð fyrir að persónuafsláttur 
fari stiglækkandi eftir tekjum. Með því 
móti lækka skattar þeirra sem minnst 
hafa launin en hækka á þeim sem eru 
með meira en meðaltekjur.

Ég held að við ættum að einfalda 
skattkerfið og fækka sköttum sem gefa 
tiltölulega litlar tekur.“

Nú komst þú nýr inn í stjórnmál-
in fyrir einungis ári síðan, gætir þú 
hugsað þér að taka þátt í þeim til 
lengri tíma?

„Ég hef sagt að gamni mínu að ég 
ætlaði mér að eiga 30 ára feril í stjórn-
málum eftir 30 ár í viðskiptalífinu 
og 25 ár þar á undan í skólakerfinu. 

En stjórnmál eru ekki tryggur vett-
vangur og maður ræður ekki sínum 
næturstað. Mér finnst gaman að eiga 
samskipti við kjósendur og vissulega 
er verðmætt að hafa tækifæri til þess 
að geta haft áhrif til góðs. Mér finnst 
við í Viðreisn hafa byrjað vel. En það 
er hvorki líklegt né skynsamlegt að 
þjóðfélagið breytist á einni nóttu. 
Þess vegna höfum við sagt: Kerfis-
breytingar en enga kollsteypu.“

Annað sem þú vilt koma að?
„Ég vona að á kjörtímabilinu takist 

okkur að breyta Íslandi til hins betra, 
búa til samfélag þar sem tortryggni er 
minni en núna og virðing eykst fyrir 

stofnunum ríkisins. Eina leiðin til þess 
að ná þessu marki er að við stönd-
um okkur vel, vinnum heiðarlega 
og markvisst að því að búa til betra 
samfélag. Góðæri er besti tíminn til 
þess að gera breytingar, en hættan er 
sú að þá verðum við of værukær. Við 
Íslendingar eigum ekki að vera hrædd 
við að hugsa málin upp á nýtt. Þó að 
okkur kunni að greina á í stjórnmála-
skoðunum þá eigum við þetta land 
saman og verðum að nýta öll þau 
tækifæri sem það býður upp á. Skilum 
því betra til komandi kynslóða en við 
tókum við því.“

bgs

„Svo geta 
aðstæður 

hafa breyst með 
þeim hætti að 
sjálfstæðismenn 
telji aðild skyn-
samlega þegar þar 
að kemur.

„Það hefur 
aftur á móti 

ekki verið neinn 
vafi í mínum 
huga að farsælast 
væri fyrir okkur 
Íslendinga að taka 
upp evru.

benedikt tekur við lyklavöldum í 
fjármálaráðuneytinu úr hendi bjarna 

frænda síns, forsætisráðherra.
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Margeir Ingólfsson bóndi á 
Brú í Biskupstungum, sem 
er á milli Gullfoss og Geys-

is, hefur sett upp hestagerði þar sem 
ferðamönnum gefst færi á að mynda 
og klappa íslenska hestinum, án þess 
að stöðva bíl á miðri götu. Framtak 
Margeirs mælist vel fyrir enda vel  að 
verki staðið. Hægt er að gefa hestunum 
fóður gegn vægu gjaldi. Suðri tók þess-
ar myndir af heimsókn í hestagerðið.

Miðvikudaginn 15. mars 
fór fram Suðurlandsriðill 
Skólahreystis í íþróttahöll 

Stjörnunar í Garðabæ. Skemmst er frá 
því að segja að Barnaskólinn (BES) 
sigraði riðilinn með fjórum stigum 
og er þar af leiðandi kominn í úrslita-
keppnina sem fram fer í Laugardals-
höll 26. apríl. Sannarlega glæsilegur 
árangur hjá liði BES en  skólinn náði 
4. sæti í fyrra. 

Nemendur BES hafa æft linnulaust 

fyrir keppnina í vetur undir hand-
leiðslu Vigfúsar Helgasonar íþrótta-
kennara. Lið skólans skipa Halldór 
Ingvar Bjarnason, Símon Gestur 
Ragnarsson, Bríet Bragadóttir, Lilja 
Atladóttir, Sigurbjörg Guðmunds-
dóttir, Eyþór Ás Þórisson og Hrafn 
Arnason.

Undirbúningur fyrir lokakeppnina 
hófst strax í dag en sú keppni verður 
sýnd í beinni útsendingu í Ríkissjón-
varpinu 26. apríl næstkomandi.

bES sigraði í 
Skólahreysti

Hestagerðið 
á brú vinsælt

Sunnlendingum fjölgaði um 
2,5% á síðasta ári og eru 
komnir yfir 21 þúsund í fyrsta 

sinn, voru 21.049 í árslok 2016. Fjölg-
un varð í öllum sveitarfélögum á 
Suðurlandi nema tveimur. Hagstofan 
hefur gefið út tölulegar upplýsingar 
um fjölda landsmanna þann 1. jan-
úar 2017. Í samantekt sunnlenska.is 
eru taldir íbúar í Árnessýslu, Rangár-
vallasýslu og V-Skaftafellssýslu.

Íbúum fjölgaði í öllum sveitar-
félögum Suðurlands á síðasta ári, 
nema í Rangárþingi eystra og Hruna-
mannahreppi. Í Rangárþingi eystra 
fækkaði annað árið í röð um 22 íbúa, 
nú um -1,2%. Hrunamönnum fækk-
aði um 34, eða -4,2%.

Hinavegar var mikil fjölgun í 
Skeiða- og Gnúpverjahreppi, þar sem 
íbúum fjölgaði um 14%. Skeiðamenn 
og Gnúpverjar voru 594 þann 1. jan-
úar sl. og fjölgaði um 73 á síðasta 
ári. Skeiða- og Gnúpverjahreppur 
endurheimtir 9. sætið yfir fjölmenn-
asta sveitarfélagið á Suðurlandi og fer 
uppfyrir Mýrdalshrepp.

Mesta tölulega fjölgunin var eins 
og áður í Árborg. Þar fjölgaði íbúun-
um um 265, eða 3,2%. Þessi fjölgun er 
talsvert meiri en á síðustu árum. Íbú-

ar Árborgar voru 8.471 síðastliðinn 
nýársdag. Ölfusingar rufu 2.000 íbúa 
múrinn á síðasta ári og voru 2.005 
í ársbyrjun og Bláskógabyggð rauf 
1.000 íbúa múrinn, þar voru íbúarnir 
1.026 talsins þann 1. janúar.

Alls fjölgaði íbúum Suðurlands 
um 520 á árinu 2015. Fjölgunin á 
Suðurlandi er 2,5%, sem er vel um-
fram landsmeðaltal. Landsmönnum 
fjölgaði alls um 1,8% og voru Ís-
lendingar búsettir á landinu 338.349 
talsins um síðustu áramót.

Sunnlendingar
komnir yfir 21 þúsund

Íbúafjöldi í sunnlenskum 
sveitarfélögum 1. janúar 2017:
Sveitarfélagið árborg   8.471
Hveragerði   2.483
Sveitarfélagið ölfus   2.005
rangárþing eystra   1.752
rangárþing ytra   1.537
bláskógabyggð   1.026
Hrunamannahreppur   773
Flóahreppur   648
Skeiða- og gnúpverjahreppur   594
Mýrdalshreppur   562
Skaftárhreppur   475
grímsnes- og grafningshreppur   467
ásahreppur   256

SAMTALS    21.049

hrossaræktarfélag styrkir Zone
Félagsmiðstöðin Zone í Flóa-

hrepp fékk flotta gjöf frá 
Hrossaræktarfélagi Gaul-

verjabæjarhrepps þegar félagarnir 
afhentu ungu kynslóðinni nýjan 
skjávarpa að gjöf. Sem kemur sér vel 

í nýja húsnæðinu sem Zona fékk til 
afnota í upphafi skólaársins.

unnur María Ingvarsdóttir, Ingibjörg Hugrún Jóhannesdóttir, Stefán narfi bjarnason, brynjar Jón brynjarsson Frá Zone og Már 
Ólafsson formaður, brynjar Jón Stefánsson og Jón gunnþór Þorsteinsson frá hrossaræktarfélagi gaulverjabæjarhrepps.

myndir bgs



300 mm

Tilboð
án barka kr35.000

Loftskipti-
blásarar

Þakblásarar

Hljóðlátur

Tilboð
frá kr29.990

100 mm

íshúsið 30
ára reynsla

1983 - 2013

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

Baðviftur Varmaendurnýting

Ferskt loft 
Lágmarks orkutap!

Þurrktæki

Tilboð
frá kr44.990

Haltu lágu  loftrakastigi

Hljóðlátar og öflugar

Mygla - ryk - loftræsting

Við dveljum 80% sólarhringsins innandyra.  
Heilbrigt  loft skiptir því gríðarlega miklu máli. 

Heilbrigt loft?

Ferming 2017 fyrir unga hestamanninn

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.li�and.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Óðinn
hnakkur unga hestamannsins 

Verð 85.490 kr.
Fullt verð 94.900 kr.

Gáski
hnakkur þeirra vandlátu 

Verð 166.490 kr. 
Fullt verð 184.990 kr.

MB Rider
sá endingargóði  

Verð 161.990 kr.
Fullt verð 179.990 kr.

Mountain Horse 
Protective Jodhpur 

15% afsláttur

Mountain Horse 
Stable Jodhpur 
15% afsláttur

Allir Schmidt hanskar 
15% afsláttur

Öll Sprenger mél 
15% afsláttur

Allir Dimacci skartgripir 
20% afsláttur

Allar ábreiður 
15% afsláttur

Munið eftir gjafabréfunum og óskalista fermingarbarnsins 
Vöruúrval er mismunandi milli verslana - Tilboðin gilda 15. mars - 6. maí 
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óhætt er að segja að uppfær-
sla leikdeildar UMFG á Láttu 
ekki deigan síga Guðmundur 

hitti beint í mark. Verkið er vel skrifað 
og kryddað góðri tónlist og snjöllum 
textum eftir meistara Þórarinn Eldjárn. 
Án efa með betri gaman og söngleikjum 
íslenskum. Vilborgu Halldórsdóttur, 
leikstjóra verksins, tekst sérlega vel upp 
í vinnu sinni með leikdeildinni, þar sem 
hver leikarinn á fætur öðrum fer á kost-
um í litríkri og vel lukkaðri sýningu. 

Sérstaklega er þáttur ungra leikara 
úr leikdeildinni aðdáunarverður, og 
vinna þau vel með reyndari leikurum á 
borð við þær systur Sigrúnu og Kristínu 
Bjarnadætur og Þóru Þórarinsdóttur, 
sem standa sig firnavel í sýningunni. 

Sigrún steig fyrst á svið með UMFG 
fyrir fjörutíu árum í Pilti og stúlku. Hún 
hefur síðan þá verið ein af kjölfestun-
um í starfinu. Leikkona með náðargáfu 
fyrir listgreininni sem hún hefur svo 

sannarlega nýtt vel á farsælum ferli.
Sýning Vilborgar og UMFG er úrval 

í alla staði. Tónlistarfólkið er á sviðinu 
frá upphafi til enda og setur það mikinn 
karakter í verkið. Þrautreyndir tónlist-
armenn sem lyfta undir sýninguna og 
gera þeirri skemmtun sem hún er.  

Í Guðmundi er sögð saga 68 kyn-
slóðarinnar með tragíkómískum hætti 
í gegnum samtal Guðmundar við son 
sinn. Sígild leið til að segja sögu og 

hentar það verkinu vel og koma straum-
ar og stefnum hvers tíma vel fram.

Vilborg og leikdeildin slógu eftir-
minnilega í gegn árið 2011 með upp-
setningu á verki Vilborgar Gaukssögu. 
Þau fylgja því vel eftir með sögunni 
af Guðmundi Þór og hans kostulega 
lífshlaupi. Vel heppnuð sýning í alla 
staði sem sýnir vel kraftinn og getuna í 
áhugaleikfélögum landsins. 

Björgvin G. Sigurðsson

Eldri borgarar í Hveragerði hafa 
mikinn áhuga á mótinu í sum-
ar og vilja taka þátt í því með 

ýmsum hætti,“ segir Gísli Páll Páls-
son, formaður framkvæmdanefndar 
Landsmóts UMFÍ 50+. Mótið verður 
haldið um Jónsmessuhelgina 23.-25. 
júní í sumar í Hveragerði. 

Gísli Páll og Engilbert Olgeirsson, 
framkvæmdastjóri HSK, stóðu fyrir 
kynningu á Landsmóti UMFÍ 50+ í 
húsnæði eldri borgara í Hveragerði 
miðvikudaginn 22. mars. Fundurinn 
var vel sóttur og spurðu gestir fundar-
ins fjölmargra spurninga um mótið, 
bæði hvaða greinar verði í boði og 
hvernig fyrirkomulagi mótahelgar-
innar verði háttað. 

Gísli Páll segir það hafa komið sér 
skemmtilega á óvart hversu ákafir eldri 
borgarar voru að taka þátt í mótinu. 
„Þau vilja sinna ýmsum störfum, hafa 
opið hús og bjóða mótsgestum upp á 
sýningu á munum og kaffi. Við ætlum 
að þiggja það,“ segir Gísli og undir-

strikar að fundurinn hafi verið svo góð-
ur að þeir Engilbert ætli að gera víðreist 
um Suðurlandið og kynna landsmótið á 
Selfossi, í Þorlákshöfn og víðar. 

Mót fyrir alla 50 ára á árinu
Landsmót UMFÍ 50+ hefur verið 
haldið ár hvert frá 2012 og er þetta í 
fyrsta sinn sem Héraðssambandið 
Skarphéðinn (HSK) er mótshaldari. 
Nálægðin við höfuðborgarsvæðið, Sel-
foss og aðra þéttbýlisstaði gerir það að 
verkum að búist er við meiri fjölda af 
öflugum þátttakendum 50 ára og eldri 
en áður hefur sést á mótunum til þessa. 

Landsmót UMFÍ 50+ er fyrir alla 
sem fagna fimmtugsafmæli á árinu 
og þá sem eldri eru. Í boði eru keppn-
isgreinar á boð við utanvegahlaup, 
strandblak, crossfit og frjálsar, strand-
blak, þríþraut, sund, hjólreiðar, pútt, 
golf og boccía auk ringó. 

Skráning á mótið hefst 1. júní næst-
komandi og fer hún fram á heimasíðu 
Ungmennafélags Íslands (www.umfi.
is). Á mótasíðu UMFÍ eru þegar kom-
in drög að dagskrá. Þátttökugjaldið er 
4.500 krónur og er fyrir eitt gjald hægt 
að skrá sig í eins margar greinar og 
viðkomandi vill taka þátt í. 

Fa s t e i g n a þ r ó u n a r f é l a g i ð 
Arwen hefur keypt þrjár 
samliggjandi jarðir við Geys-

issvæðið í Haukadal. Þar hyggst fé-
lagið reisa þúsund manna ferðaþjón-
ustuþorp við Geysi í Haukadal. Birgir 
Örn Arnarson, stjórnarformaður 
fasteignaþróunarfélagsins Arwen,-
segir vonir standa til að hægt sé að 

reisa þorpið á næstu fjórum til fimm 
árum.

Verkefnið er á þróunarstigi en 
reiknað er með að húsin verði byggð 
úr tilbúnum timbureiningum sem 
framleiddar eru af Byko-Lat í Lett-
landi. Reiknað er með að reisa þar 
byggð á átta þúsund fermetrum 
þar sem reistir verða sumarbústað-

ir og þjónustumiðstöð, auk þess að 
möguleiki er á sundlaug og hóteli.

Ferðamannaþorpið er einkum 
ætlað þeim fara Gullna hringinn 
svokallaða en Geysir er lykiláfanga-
staður á því ferðalagi. Þá er einnig 
til skoðunar að að útbúa göngustíga 
og hlaupabrautir auk aðstöðu fyrir 
gönguskíðaiðkun á veturna. 

Ferðaþjónustuþorp við Geysi

láttu ekki deigan síga  
guðmundur

Höfundar: Edda björgvinsdóttir og 
Hlín agnarsdóttir.
Leikstjóri: Vilborg Halldórsdóttir. 
leikdeild ungmennafélags gnúpverja 
sýnir í árnesi.
Lokasýningar; fimmtudaginn 30. 
mars kl. 20.00 árnesi. Föstudaginn 31. 
mars kl. 20.00 í árnesi og laugardaginn 
1. apríl kl. 14.00 í árnesi.

Leiklistargagnrýni:

leikdeild UMFg fer á kostum  
í vandaðri leiksýningu

HVErgErðiNgar 
KoMNir Í KEPPNiSSKaP

Nýjar sýningar á  
„guðmundi „ í Árnesi
5. sýning fimmtudaginn 23 mars kl. 20
6. sýning föstudaginn 24 mars kl. 20
7. sýning sunnudaginn 26 mars kl. 20
8. sýning fimmtudaginn 30 mars kl. 20
9. sýning föstudaginn 31 mars kl. 20
10. lOKa sýning laugardaginn 1 apríl 
kl. 14 ath dagsýning.

allar sýningarnar eru í árnesi.

Starf í verslun
 
Helstu verkefni og ábyrgð:
• Sala á heimilistækjum,raftækjum, rafbúnaði og
tæknilausnum
• Þjónusta við viðskiptavini
• Almenn verslunarstörf
 
Hæfniskröfur:
• Jákvæðni og góð þjónustulund
• Góð hæfni í mannlegum samskiptum
• Frumkvæði og metnaður í starfi
• Reynsla af verslunarstörfum æskileg
• Almenn tölvukunnátta nauðsynleg
• Þekking á DK viðskiptalausnum er kostur
 
Árvirkinn er rótgróið fyrirtæki á svið rafverktöku. Við 
höfum rekið heimilistækjaverslun með heimsþekktum 
vörumerkjum síðan 1981. Hjá okkur starfa 35 manns, 
framúrskarandi hópur tæknimanna þar sem mikið er lagt 
upp úr góðri þjónustu.
 
Umsækjendur eru beðnir að senda umsókn með ferilskrá
á netfangið atvinna@arvirkinn.is. Umsóknarfrestur er til
og með 6. apríl.
 
Nánari upplýsingar:
Jóhann Konráðsson verslunarstjóri,
johann@arvirkinn.is

Glæsileg  
fermingartilboð!

Allt að 30% afslætti
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Það verður sannkölluð veisla 
í Þorlákshöfn þann 22. apríl 
þegar snillingarnir í Skálmöld 

verða þar með tónleika. Óhætt er að 
lofa gríðarlegri stemningu þegar þessi 
urrandi þungarokksmaskína, sem ver-
ið hefur ein allra vinsælasta hljómsveit 
landsins um árabil, stígur á stokk – enn 
allar fjórar plötur þeirra hafa náð gull-
sölu á Íslandi.

Sökum stífrar dagskrár utan lands-
steinanna hefur tækifærum til tónleika-
halds hér heima farið ört fækkandi hjá 
þeim Skálmaldardrengjum og alls ekki 
fyrirsjáanlegt að það breytist í bráð. Það 
er því um að gera fyrir sveitunga og nær-
sveitafólk að nýta þetta tækifæri – t.d. er 
ekki nema rúmlega 30 mínútna akstur 

frá Reykjavík til Þorlákshafnar og enn 
styttra frá Hveragerði og Selfossi!

Tónleikarnir, sem verða standandi, 
verða í Ráðhúsi Ölfuss og hefjast kl. 20. 
Húsið opnar kl 19:30

Miðasala fer fram á Midi.is: https://
midi.is/tonleikar/1/9996/Skalmold_i_
Torlakshofn

Skálmöld í Þorlákshöfn

bókaútgáfan Sæ-
mundur hefur 
sent frá sér bók-

ina Neonbiblían eftir John 
Kennedy Toole. Þýðandi 
er Uggi Jónsson sem jafn-
framt ritar eftirmála þar 
sem segir frá höfundi. 

Þrátt fyrir skamma ævi 
var John Kennedy Toole 
(1937–1969) einn eftir-
tektarverðasti rithöfundur 
Bandaríkjanna á 20. öld. Fyrir skáld-
söguna Aulabandalagið, sem kom út 
árið 1980, voru höfundinum veitt Pulitz-
er-verðlaunin 1981 þótt hann hefði þá 
hvílt í gröf sinni í tólf ár. Bókin var þá 
talin eina verk Tooles. 

Því þótti það tíðindum sæta þegar 
nokkrum árum síðar kom í leitirnar 
eldra verk eftir hann, Neonbiblían, upp-
vaxtarsaga í angurværum dúr sem þetta 

undrabarn bandarískra bók-
mennta skrifaði aðeins sext-
án ára að aldri.

Í Neonbiblíunni er sagt 
frá lífinu á fjórða og fimmta 
áratug tuttugustu aldar í 
smábæ í suðurríkjum Banda-
ríkjanna þar sem trúin skipar 
höfuðsess í lífi þeirra bæj-
arbúa sem einhvers mega 
sín og hafa efni á safnaðar-
gjöldunum. En það á ekki 

við um drenginn David og foreldra hans 
sem hrekjast út á jaðar samfélagsins. 

Af fágætu innsæi er hér lýst kröppum 
kjörum, vonlítilli matjurtarækt, mann-
legum breyskleika, óvenjulegri vináttu, 
miskunnarlausri trú og ofstæki, harmi 
og missi af mörgum toga. Og óumflýjan-
legu uppgjöri að endingu.

Neonbiblían er 250 síðna kilja í demy 
broti. Leiðbeinandi verð er 3490,- 

Neonbiblían á íslensku

lionsklúbbur Selfoss úthlutaði 
styrkjum úr Menningar- og 
líknarsjóði klúbbsins með 

viðhöfn í Safnaðarheimili Selfoss-
kirkju nú nýverið.

Selfosskirkja fékk styrk kr. 500 
þúsund til kaupa á myndkerfi til 
endurvörpunar á athöfnum úr  kirkj-
unni yfir í safnaðarheimilið.

Héraðskjalasafn Árnesinga fékk 
kr. 300 þúsund til kaupa á búnaði til 
að taka viðtöl við “frumbyggja” á Sel-
fossi og nágrannabyggðum. Upphæð-
in greiðist á þremur árum.

Ljósheimar og Fossheimar á Sel-
fossi fengu  kr. 200 þúsund til aðstoð-
ar við upphaf notkunar á slökunar og 
skynjunaraðstöðu fyrir heilabilaða 
einstaklinga.

Tónsmiðja Suðurlands fékk styrk 
kr.130 þúsund til kaupa á söngkerfi til 
notkunar í söngkennslu.

Menningar og líknarsjóðurinn 
styrkti einstakling vegna veikinda 
hans, kr. 200 þúsund.

„Sjóðurinn góði“ fékk styrk kr.150 
þúsund, en hann starfar í Árnessýslu 
og er samstarfsverkefni Lionsklúbba, 

kvenfélaga, kirkna og Rauðakrossins. 
Sjóðurinn styrkir þá sem höllum fæti 
standa.

Í tilefni100 ára afmælis Lions-
hreyfingarinnar, í samvinnu við 
Lionsklúbbinn Emblu, var veitt sam-
tals kr. 300 þúsund til umhverfismála. 
Verkefnið snýr að því að koma upp 
bekkjum og borðum við gönguleiðir, 
í samvinnu við Sveitarfélagið Árborg.

úthlutað úr líknar- 
sjóði lkl. Selfoss

Ragnheiður 
íþróttamað-
ur ársins
Ragnheiður Guðjónsdóttir, 16 ára 
frjálsíþróttakona, er íþróttamaður 
ársins hjá Ungmennafélagi Hruna-
manna fyrir árið 2016. Á aðalfundi 
Ungmennafélags Hrunamanna í 
síðustu viku var tilkynnt um val 
á íþróttamanni ársins 2016 hjá fé-
laginu. Deildir félagsins skiluðu 
inn tilnefningum og var það sam-
róma álit aðalstjórnar að Ragn-
heiður Guðjónsdóttir væri best að 
titlinum komin miðað við afrek 
hennar fyrir árið 2016. 

Ragnheiður Guðjónsdóttir er 
virkilega efnileg íþróttakona sem 
hefur verið í stöðugri framför. 
Hún hefur sýnt mjög góðan ár-
angur í mörgum greinum frjálsra 
íþrótta en hennar sterkustu grein-
ar eru kastgreinarnar kúluvarp og 
kringlukast. Þar er hún í fremstu 
röð unglinga á Íslandi og stendur 
efst í báðum þessum greinum ef 
miðað er við besta árangur stúlkna 
í hennar aldursflokki. Ragnheiður 
er einnig efnilegur sleggjukastari 
og náði þriðja besta árangri 15 ára 
stúlkna í þeirri grein.



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!

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
30. mars 2017 

6. tölublað, 3. árgangur 

Betri Árborg
Nú er rétt um það bil eitt ár þar til 
gengið verður til sveitarstjórnarkosn-
inga. Það má reikna með að í Svf Ár-
borg komi fram fjöldinn allur af fram-
boðum, og því ekki ljóst hvaða áherslur 
við eigum í vændum. Umræðan um 
frekari sameiningar sveitarfélaga hefur 
verið hávær að undanförnu, og vinna 
þegar komin af stað um hugsanlegar 
sameiningar sveitarfélaga í Árnessýslu 
og Rangárvallarsýslu. 

Það er mín skoðun að næstu kosn-
ingar verði þær síðustu sem fólk geng-
ur að kjörborðinu samkvæmt þeirri 
sveitarfélagaskiptingu sem við þekkj-
um í dag á Suðurlandi. Búast má við 
því að strax á haustdögum fari stjórn-
málaflokkarnir  og frambjóðendur, að 
keppast við að kynna sig til þess að ná  
athygli kjósenda. Samvinna  minni-
hlutaflokkana í bæjarstjórn Árborgar 
undanfarin tvö kjörtímabil hefur verið, 
afar góð og farsæl og því ekki fráleitt að 
mínum dómi  að huga að sameiginlegu 
framboði félagshyggjuflokkanna fyrir 
næstu sveitarstjórnarkosningar. 

Í mínum huga þarf að koma í veg 
fyrir með öllum tiltækum ráðum að 
Sjálfstæðisflokkurinn, fái hreinan 
meirihluta þriðja kjörtímabilið í röð í 
Svf Árborg. Til þess að hægt verði að 
bjóða fram sameiginlega lista félags-
hyggjuflokkanna og óháðra almennra 
íbúa þurfa allir að koma að borðinu 
með heilindi og hreinskilni í farteskinu. 
Við eigum ekki að vera feimin við að 
hugsa upphátt og setja fram nýjar hug-
myndir, sem hugsanlega gætu orðið að 
einhverju stóru. 

Nú er ekki svo að margt hefur 
gott verið gert á valdatíma núverandi 
meirihluta, en allt hefur sinn tíma og 
nú er þörf á nýjum áherslum. Ég hvet 
alla sem áhuga hafa á bæjarmálum og 
sínu nærumhverfi, að leiða hugann að 
því hvort sameiginlegt framboð félags-
hyggjuflokkanna og annarra óháðra 
íbúa eigi ekki hljómgrunn í kosningun-
um næsta vor. 

N Ó I SÍ R Í US

facebook.com/noisirius

Nóa páskaeggin eru tilbúin. Við vönduðum okkur alveg sérstaklega, því við 
vitum að þið viljið hafa þau fullkomin. Það á bæði við um gómsæta skelina 
sem bráðnar í munni og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan. 

Gjörið þið svo vel — það er nóg til fyrir alla.

Nú mega páskarnir komaSjálfbærni 
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er 
hluti af Cocoa Horizons 

verkefninu, sem gerir kakóræktendum 
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og 
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri 
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum 
og bættum aðbúnaði starfsfólks. 

Leikföng
Perlur - Hlutverkaleikir - LITIR - DÚKKUR

Gylfaflöt 7
587-8700
krumma@krumma.is
www.krumma.is

Vandaðir 
 segulkubbar 

Vefverslun

www.krumma.is

Opið
24/7

baksíðan
Eggert Valur guðmundsson, bæjar-
fulltrúi Samfylkingarinnar í árborg:


