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24. maí 2017 
9. tölublað, 3. árgangur 

Smári og áSmundur 
gera upp þingveturinn

Úr pólitík 
í blaðamennsku

Föstudaginn 26. maí frá kl 17-19 opn-
ar málverkasýningin Hraunland eftir 
Hans Alan frá Austurbæ í Flóahreppi. 

Myndirnar á sýningunni eru allt olíumálverk 
og málaðar undir berum himni á Suðurlandi. 

Viðfangsefnið er í flestum tifellum 
hraunlandslagið og ólíkar birtingarmynd-
ir þess. Hans Alan er með BA í myndlist frá 
Listaháskóla Íslands. Hann hefur lokið for-
námi í Myndlista- og handíðaskóla Ísland 

sem og setið námskeið í teikningu og málun 
frá Myndlistaskóla Reykjavíkur. Sýningin 
Hraunland er níunda sýningin hans. Allir eru 
hjartanlega velkomnir og  er sýningin hluti af 
hátíðinni Fjör í Flóa sem stendur um helgina.

Hans alan 
sýnir Hraunland

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: 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

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!
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Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

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

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott sumarföt, fyrir flottar konur

Ályktun samþykkt á 
fundi um samgöngumál

á fjórða hundrað manns 
mættu á fund í Höllinni um 
samgöngumál milli lands og 

Eyja sem haldin var. Þar var eftirfar-
andi ályktun samþykkt:

 Fundur um samgöngumál milli 
lands og Vestmannaeyja sendir frá 
sér eftirfarandi ályktun:

Fundurinn gerir eftirfar-
andi lámarkskröfu til sam-
gönguyfirvalda:

1. Að þegar siglt er til Landeyja-
hafnar skulu ávallt vera 6 ferðir á 

dag að lámarki – alla daga ársins.

2. Að þegar verði hafnar rann-
sóknir á Landeyjahöfn með það 

að markmiði að bæta innsiglingu 
hafnarinnar þannig að hægt verði að 
nýta höfnina sem heilsárshöfn.

3. Að fargjöld til Þolákshafnar 
verði þau sömu og til Landeyja-

hafnar.

4. Að núverandi ferja verði áfram 
nýtt til fraktflutninga á milli 

lands og Eyja eftir að ný ferja kemur. 
Þá verði núverandi ferja einnig nýtt 
sem varaskip fyrir nýja ferju.

5. Að ávallt verði ákveðinn fjöldi 
bílaplássa frátekin fyrir heima-

menn fram að degi fyrir brottför.

6. Að rekstur ferjunnar verði í 
höndum heimamanna og hagn-

aður af rekstrinum verði nýttur til að 
lækka fargjöld, auka þjónustu og skili 
sér þannig beint til heimamanna.

 
Samþykkt einróma þann 10.05.2017 
á fjölmennum fundi í Höllinni, Vest-
mannaeyjum.

Krafa um sex ferðir á dag

magnús Hlynur Hreiðarsson, 
fjölmiðlamaður, fór með 
gönguhóp sinn á Selfossi í 

óvissuferð á dögunum, og var meðal 
annars farið að Bessastöðum þar sem 
forsetinn var heimsóttur. Tók Magnús 
þessar skemmtilegu myndir af þeim 
félögum í heimsókninni óvæntu.

gönguhópur 
á Bessastöðum

Ásmundur Friðriksson gerir upp þingveturinn:

Betri bragur á þinginu
Fjármálaáætlun stærsta málið

Bragurinn á þingstörfunum 
í vetur hefur verið að mínu 
mati afar góður. Þingið hefur 

farið vel fram, verið laust við uppþot 
og gauragang sem fylgdi oft umræð-
um undir fundarstjórn forseta á síð-
asta kjörtímabili og gekk langt fram úr 
eðlilegum þingstörfum sama hvernig 
litið er á það. Þá má segja að þingstarf-
ið hafi siglt lygnari sjó og friður ríkt á 
stjórnar- og þingheimilinu. Í mínum 
nefndum, atvinnuveganefnd og um-
hverfis- og samgöngunefnd, hefur fjöldi 
mála komið fram, þó sérstaklega í um-
hverfisnefndinni. Bragurinn er því betri 
og gerir vinnustaðinn Alþingi mun betri 
en hann var og við Sunnlendingar getum 
verið ánægð með forseta Alþingis, Unni 
Brá Konráðsdóttur, sem hefur stjórnað 
þinginu af röggsemi.

nefndarstarfið í góðum gír;
Í umhverfisnefndinni samþykktum við 
samhljóða ný lög um farm og farþega-
flutninga sem tóku á almenningssam-
göngum. Það ánægjulega gerðist var að 
við stóðum að sameiginlegu nefndaráliti 
og málið rann í gegnum þingið mótat-
kvæðalaust. Stórt mál fyrir almennings-
samgöngur, sveitarfélögin og fólkið sem 
nýtir sér þennan góða og áreiðanlega 
samgöngumáta og nú er sveitarfélögin 
betur tryggð eins og leiðakerfin sem eru 
í gildi allt árið.

Í atvinnuveganefnd er verið að ljúka 
við nokkur stór mál núna fyrir þinglokin 
eins og í öllum nefndum en mér finnst 
eins og við höfum verið með færri mál til 
að moða úr en á síðasta þingi.

Fjármálaáætlun;
Stærsta málið í vetur er ný fjármálaáætl-
un ríkisstjórnarinnar til 5 ára. Það var 
auðvitað við þröngan stakk að eiga að 
leggja fjármálaáætlunina fram á réttum 
tíma í apríl, en ríkisstjórn Bjarna Bene-
diktssonar sem tók við í lok janúar og 
þrátt fyrir að hafa skamman tíma tókst 
að leggja áætlunina fram og verður hún 
samþykkt núna í þinglok. Mér finnst 
þingið hafa tekið skynsamlega á því 
máli vinnulega séð, þó eðlileg séu mjög 
skiptar skoðanir um áætlunina í þinginu. 
Þingheimur er að feta nýjar slóðir í fjár-
málavinnunni sem verður örugglega til 
þess að bæta umræðuna og leggja línur í 

öllum málaflokkum Allar nefndir þings-
ins hafa fjallað um málaflokkana sem 
snerta hverja nefnd og skilað nefndaráliti 
til fjárlaganefndar um sína málaflokka.

Við munum auðvitað takast á við það 
hvernig við forgangsröðum fjármálum 
og hvað djúpt við viljum seilast í vasa 
skattborgaranna en vinnulagið er til bóta 
og við eigum eftir að slípast í vinnu-
brögðunum. Fjármálaáætlun er stóra 
myndin þar sem ekki er búið að deila 
niður fé á stofnanir eða verkefni heldur 
málaflokka í heild sinni og ráðuneyti.

ríkisstjórnarsamstarfið;
Ég upplifi ríkisstjórnar samstarfið á já-
kvæðan hátt. Það er þriggja flokka ríkis-
stjórn í landinu. Ríkisstjórn stjórnmála-
flokka sem lögðu mismundandi áherslur 
fram í síðustu alþingiskosningum og 
eðlilega er skoðanamunur á milli þeirra 
í einhverjum málum. Sum málin stærri 
en flest minniháttar að mínu mati. Það 
mikilvægasta er að sameiginleg niður-
staða er það sem við stöndum vörð um 
og leggjum þannig óhrædd málin fram 
þrátt fyrir aðeins eins manns meirihluta. 
En það er verkefni minnihlutans að strá 
salti í sárin og taka á veikleikum en það 
mun í enda dagsins verða til að styrkja 
samstarfið og við ætlum okkar að halda 
því út kjörtímabilið eins og lagt var upp 
með.

mörg járn í eldinum;
Eins og áður verða mörg mál á dagskrá 
komandi þings í haust og verður mála-
skrá lögð fram í þingbyrjun í september. 
Það koma örugglega mörg mál sem ekki 
tekst að ljúka á þessu þingi en stefnt er 
að þinglokum samkvæmt starfsskrá í 
lok maímánaðar. Stóru málin í haust eru 
fjárlögin og væntanlega verður lögð fram 
ný samgönguáætlun. Miklar umræður 
eru í samfélaginu um samgöngumálin 
og nýjar leiðir í fjármögnun nýfram-
kvæmda. Jón Gunnarsson ráðherra sam-
göngumála er að láta skoða þá kosti sem 
gætu orðið til að flýta uppbyggingu sam-
göngumannvirkja út frá höfuðborginni 
eins og fram hefur komið. Mikilvægt 
er að taka þá umræðu þegar fyrir liggja 
þeir kostir sem gætu komið til greina og 
taka ákvörðun um framhaldið. Þar getur 
einn kosturinn verið að gera ekki neitt í 
því að leita nýrra leiða, en þá verðum við 

líka að sjá hvernig við ætlum að byggja 
upp vegakerfið fyrir langa framtíð. Mín 
skoðun er að klárlega að við skoðum 
nýjar leiðir sem byggja á því að kostnað-
ur okkar vegfarenda verði aldrei meiri en 
ávinningurinn af gjaldtökunni. Þar á ég 
við ef við spörum 3-4 lítra af bensíni þá 
er 3-400 króna veggjald lægra en ávinn-
ingurinn.

Þá er gjaldtaka í ferðaþjónustunni 
stórt mál og samkvæmt fjármálaáætlun 
er væntanlegt frumvarp um breytingar á 
lögum um virðisaukaskatt en þangað til 
að það liggur fyrir fer fram mjög mikil 
umræða um það mál þar sem skiptast 
skoðanir en mikilvægt er að skoða málið 
vel áður en tekin er ákvörðun.

Staða útflutningsgreina;
Staða íslensku krónunnar er enn að 
styrkjast sem gerir útflutningsgreinun-
um afar erfitt fyrir. Ástæðan er mikill 
gjaldeyrir sem streymir til landsins, 
vöruskiptajöfnuður hagstæður, litil 
verðbólga og mikill hagvöxtur. Þá hafa 
gjaldmiðlar veikst eins og breska pund-
ið sem hefur margfeldisáhrif á lækkun á 
viðskiptum sem við eigum við Breta. Við 
finnum það öll að það er auðveldara að 
ná saman endum í heimilisbókhaldinu 
og mikilvægt að halda áfram á sömu 
braut. En það þarf að gera ráðstafanir svo 
gengið haldi ekki áfram að styrkjast og 
veikja þannig afkomu útflutningsgrein-
anna þar með talið ferðaþjónustunnar 
sem er að skapa langmest af þeim gjald-
eyri sem til þjóðarbúsins rennur.

 
Ásmundur Friðriksson, 

alþingismaður.
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Graníthöllin er  
flutt í Mörkina 4

fylgihlutir fylgja ekki með
Akstursgjald bætist við utan höfuðborgarsvæðisins

Opnunartilboð - 30% afsláttur af öllum  
legsteinum, aukahlutum og allri okkar þjónustu. 

VIÐHALD & ÞRIF LEGSTEINA
30% AFSLÁTTUR AF ALLRI  
VINNU OG ENDURMÁLUN 

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 LEG- 
STEINA SEM ERU FARNIR AÐ HALLA. 

FYRIR

EFTIR

NR. 118 PAR
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Opnunartilboð 

lýkur 31. maí n.k.
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nú þegar líður að lokum þing-
starfa fyrir sumarið er ágætt að 
líta yfir síðustu mánuði og meta 

árangurinn. Það er ekki hægt að segja 
að hann hafi verið mikill. Nokkur mál 
ríkisstjórnarinnar hafa farið í gegn, sum 
í einhverri sátt en önnur alls ekki. Búið 
er að brjóta á réttindum allra ríkisstarfs-
manna, margra ellilífeyrisþega, og flestra 
hælisleitenda. Fjármálastefna hefur verið 
sett sem felur ekki í sér neina stefnu aðra 
en áframhaldandi niðurskurði. Fjármála-
áætlun er nú að fara í aðra umræðu sem 
er mótsagnarkennd, illa unnin, og hefur 
enga framtíðarsýn. Það er ekki bara mitt 
álit, heldur álit velflestra þeirra sem veittu 
þinginu umsögn um málið. Vinnubrögð-
in eru hreinlega afleit.

Á meðan á þessu hefur staðið hafa 
ótal mál setið á hakanum. Kerfisum-
bótatillögur Pírata um upplýsinga- og 
sannleiksskyldu ráðherra, um að þing-
málahalinn haldist milli þinga, um íbúa-
kosningar og um að koma skipulagi á 
tæknimálum ríkisins hafa ekki hreyfst 
úr stað. Tillaga okkar um að lækka laun 
þingmanna og láta þau fylgja almennri 
launaþróun er fast í nefnd. Tillaga okkar 
um að stækka kvótapottinn til að tryggja 
smábátum veiðileyfi á handfærum allt 
strandveiðitímabilið situr sömuleiðis 
pikkfast. Þá eru ótalin tugir annara góðra 
mála, bæði Pírata og annarra flokka, sem 
væri eðlilegt að fengu þinglega meðferð. 
Það væri skárri nýting á tíma en enda-
lausir einkavæðingartilburðir.

Undanfarið hef ég verið að brjóta 
heilann yfir því hver vandinn raunveru-
lega sé, hvers vegna allt stendur í stað. Ég 
átti þess kost nú um helgina að fara til 
Kyiv í Úkraínu á ráðstefnu þingmanna 
frá rúmlega fimmtíu löndum, þar sem ég 
spurði marga hvernig málum væri háttað 
hjá sér. Allir höfðu eitthvað yfir að kvarta, 
en það var mikill munur á málavinnslu-
hraða. Flest þing hafa einhverja undar-
lega siði og skrýtnar venjur, en flest hafa 

líka eitthvað gott. Við getum lært 
margt með meiri samskiptum - og 
mun ég í því samhengi leggja til 
í haust að Ísland gangi til liðs við 
Open Government Partnership.

En stærsta atriðið sem virðist 
vanta á Alþingi er einhverskon-
ar samkennd. Ég á ennþá eftir að 
upplifa það, sitjandi í þingsaln-
um, að allir séu að vinna að sama 
markmiði - að beturumbæta Ís-
land í þágu allra. Mig langar til að 
trúa því, en ég bara get það ekki. 
Vandinn er nefnilega sá að allt 
of oft heyrast raddir slíkra sér-
hagsmuna að manni líður eins og 
óboðnum gesti í þjófabæli. Á móti 
kemur að það eru velflestir þing-
menn sem eru að reyna að bæta 
Ísland. Það fer bara allur tíminn í 
að glíma við vondar tillögur, forn-
eskjulegar reglur, pólitískri vald-
beitingu og klækjabrögð, í stað-
inn fyrir málefnalega umræðu og 
markvissan árangur.

Eitthvað þarf að breytast, en það er 
líka markmiðið. Óvenjumargir eru nýj-
ir á Alþingi eftir síðustu kosningar, og 
flestir hafa góðar hugmyndir um hvernig 
hlutir mættu betur fara. Nýja kynslóðin 
hefur minni áhuga á gömlu pólitíkinni, 
sem er gott. Gömlu refirnir munu aldrei 
breyta því sem þarf að breyta. Þeir eru 
ekki áhugamenn um bætt vinnubrögð. 
Þeirra markmið er að viðhalda núver-
andi kerfi, ekki að ég skilji af hverju.

En við nýju þingmennirnir höfum 
öll verið að læra. Sagt er að enginn verði 
raunverulega skilvirkur í nýju starfi fyrr 
en eftir minnst sex mánuði. Nú er ég bú-
inn að fá aðeins að læra inn á þetta hlut-
verk sem mér var falið, og er bjartsýnn 
þrátt fyrir vondu vinnubrögð fortíðar-
innar að við getum náð meiri árangri á 
komandi árum.

Smári McCarthy 
alþingismaður Pírata

Hin nýja miðja

árangur Emmanuels Macron í frönsku forsetakosningunum 
á dögunum var afgerandi sigur umburðarlyndis, klassískrar 
velferðarstefnu og frjálsyndis yfir þjóðernisöfgum og hægri 

harðlínu Marine LePen. Hinsvegar er það mik-
ið áhyggjuefni að meira en þriðjungur kjósenda 
studdi öfgaflokkinn Front National og spurt verð-
ur að leikslokum ef Macron lendir í vanda með að 
uppfylla væntingarnar.

Hinir hefðbundnu flokkar í Frakklandi eru í 
mikilli tilvistarkreppu. Macron freistar þess nú 
að skapa nýja miðju um sjónarmið sín og stöðu 
landsins í Evrópusambandinu. Sambærilegt 
ástand er uppi í flestum löndum Evrópu. Valda-
flokkar síðustu hundrað ára eru margir í miklum 
vanda í kjölfar fjármálakreppunnar, sem sópaði tiltrú fólks á stjórn-
málunum að miklu leyti í burtu.

Á erfiðum tímum er oft kallað eftir einföldum lausnum. Þær boða 
popúlistar á borð við Donald Trump, LePen og forystumenn Brexit. Lof-
orðum er ausið á báða bóga og sígild sáttastjórnmál mega sín lítils. 

Mið- og vinstri miðflokkar á Íslandi standa frammi fyrir stórum 
spurningum um framtíð sína. Þeir eru margir, smáir og sundraðir. Á 
meðan stjórnar Sjálfstæðisflokkurinn í krafti ríflega fjórðungs fylgis og 
virðist eini flokkurinn sem getur myndað samsteypustjórnir án mikilla 
vankvæða. 

Núverandi stjórn stendur samt afar tæpt. Eftir yfirlýsingar Fram-
sóknarflokksins um að hann muni ekki undir neinum kringumstæðum 
ganga til liðs við núverandi stjórnarflokka gæti komið að kosningum 
fyrr en varir. 

Þegar það gerist þurfa stjórnarandstöðuflokkarnir, sem allir kenna 
sig við umbætur og félagsleg sjónarmið, að hafa stillt saman strengi sína. 
Hvort sem það verður í formi sameiginlegra framboða eða trúverðugs 

bandalags um nýja stjórn að lokn-
um kosningum.

Framvinda sveitarstjórnar-
kosninganna á næsta ári mun 
hafa mikil áhrif. Takist núverandi 
meirihluta í höfuðborginni að 
mynda nýjan Reykjavíkurlista, 
sem ynni sannfærandi sigur, gæfi 
það sannarlega tóninn fyrir sam-
floti flokkanna á landsvísu. Rétt 
einsog raunin var árin 1994-1999.

Íslensk stjórnmál þurfa nýja 
miðju. Kjölfestu sem getur mynd-
að öfluga ríkisstjórn um félags-
leg sjónarmið umburðarlyndis 
og samvinnu. Nú er lag að leggja 
línurnar og stilla saman menn og 
málefni.

 Björgvin G. Sigurðsson

leiðari
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KarlaKÓr 
HveragerdiS
Karlakór Hveragerðis þakkar 

fyrir frábærar viðtökur á sínu 
fyrsta söngári.  Kórinn kom 

á all nokkrum söngskemmtunum  og 
hafði gaman af. Í vetur vorum við 23 
virkir félagar og stefnum við að því að 
lokka til okkar enn fleiri félaga næsta 
haust. Við trúum því að það sé bráð-
hollt að vera í kórnum félagsskapurinn 

og söngurinn allra meina bót og virð-
ist ´hafa jákvæð áhrif á nærumhverfið 
í það minnsta hefur fasteignaverð rok-
ið upp hér í bænum eftir að kórinn hóf 
göngu sína.

 Sem ávallt tökum við fagnandi 
á móti nýjum (og eldri) félögum , 
áhugasamir geta sent línu á söngstjóra 
orlyguratli@simnet.is eða formann 

hp-synir@eldhorn.is
Allir velkomnir óháð búsetu aldri 

og fyrri störfum
Kórinn hefur störf sín að nýju 

um miðjan september , afar margt 
spennandi framundan 

Gleðilegt sumar
Stjórnin

„En stærsta 
atriðið sem 

virðist vanta á Al-
þingi er einhvers-
konar samkennd. 
Ég á ennþá eftir 
að upplifa það, 
sitjandi í þingsaln-
um, að allir séu 
að vinna að sama 
markmiði - að bet-
urumbæta Ísland í 
þágu allra.“

Gömlu refirnir munu aldrei 
breyta því sem þarf að breyta

Aðsend grein

„Íslensk 
stjórn-

mál þurfa nýja 
miðju. Kjöl-
festu sem getur 
myndað öfluga 
ríkisstjórn um 
félagsleg sjónar-
mið umburðar-
lyndis og sam-
vinnu
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Facebook: B1 innflutningur bíla og hjólhýsa Email: boas@b1.is / Miðvangur 
1-3 700 Egilsstöðum/ Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 7775007

InnflutnIngur bíla og hljólhýsa

Hobby Optima De Luxe T 75 
HGE Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskipt-
ur. Álfelgur 16 tommu, gervihnattadiskur, 
Rúmbreyting í eitt stórt auka tvöfalt 
rúm uppi sett niður með rafmagni, hjóla 
grind, Gólfteppi, blindgardínur frammí, 
bakkmyndavél, sjónvarp, dvd, cd, útvarp, 
leiðsögukerfi með Íslands og Evrópu kort 
og margt fleira.
Verð 12.700.000 kr.

Útvegum eða eigum flest allar gerðir nýrra 2017 árgerða Hobby hjólhýsa og húsbíla

Hobby Optima De Luxe 
T 70 E Premium Heck 2017
150 hestöfl 2,3 L Multijet II diesel. Sjálfskiptur. Leður 
sæti krem hvít, Hjóla grind, Álfelgur 16 tommu, Gervi-
hnattadiskur, Gólfteppi, blindgardínur frammí, bakkmynda-
vél, sjónvarp, Dvd, CD, Útvarp, leiðsögukerfi með Íslands og 
Evrópu kort og margt fleira. Baðherbergi aftast.
Verð 12.900.000 kr.

Hobby 560UL 
Premium  2017 
Með eftirtöldum aukabúnaði
2000 kg Burðargeta stærri 
dekk, Rúmbreiting í eitt stórt,
Bakarofn með grilli, Sjónvarps-
festing á lið, Gólfteppi. 
Verð 4.370.000 kr.

Hobby 560Cfe Premium 2017
Með eftirtöldum aukahlutum
2000kg burðargetu stærri dekk, Gólfhita.
Verð 4.260.000 kr.

Mercedes  Benz  
Atego 1218 
Sjálfskiptur • 12/2009 ekinn 
193.000 km • Kassi 6,4 metrar 
með hliðar hurð •  Lyfta 1,5 
tonn Heildarþyngd 12 tonn 
Burðargeta  6 tonn  
Verð 2.950.000 kr. + vsk
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Gamlabúð

ný stjórn ljósmyndarafélags Íslands
ný stjórn hefur tekið til starfa 

í Ljósmyndarafélagi Íslands 
en félagið sem var stofnað 

1926 er félag atvinnuljósmyndara hér 
á landi. Ný stjórn stefnir að því að 
efla Ljósmyndarafélag Íslands þannig 
að það verði félag allra atvinnuljós-
myndara á Íslandi en fjöldi atvinnu-
ljósmyndara starfar í dag utan félags-
ins. 

 Nýr formaður félagsins er Sig-
urður Ólafur Sigurðsson og segir 
hann miklar breytingar hafa orðið á 
störfum ljósmyndara á undanförnum 
árum. „Starfsumhverfið er orðið mjög 

fjölbreytt og á mörgum sviðum er 
ljósmyndunin orðin sérhæfð. Tæknin 
hefur breyst mikið, notkun myndefn-
is aukist og markaður fyrir myndefni 
tekið gríðarlegum breytingum. Störf 
ljósmyndara eru fjölbreyttari en 
nokkru sinni en eftir sem áður, og ef 
til vill enn frekar, er þörfin fyrir hendi 
að til sé öflugt félag atvinnuljós-
myndara sem vinnur að sameiginleg-
um hagsmunum þeirra í síbreytilegu 
umhverfi. Því stefnir ný stjórn að því 
að gera Ljósmyndarafélag Íslands að 
öflugum talsmanni fagsins í góðri 
samvinnu við stéttina þannig að um 

verði að ræða félag allra atvinnuljós-
myndara. Stjórnin er nú skipuð full-
trúum allra helstu greina innan ljós-
myndunar hér á landi.“

 Ljósmyndun er löggilt iðngrein 
og segir Sigurður Ólafur að Ljós-
myndarafélag Íslands hafi í ára-
tugi verið faglegur vettvangur ljós-
myndara til að hittast og læra hver af 
öðrum. „Við viljum halda því áfram 
en jafnframt viljum við að félagið sé 
félag allra atvinnuljósmyndara á Ís-
landi.“

aðalsteinn Guð-
mundsson, Húsa-
tóftum, Skeiðum, 

var kjörinn nýr formaður 
Lionsklúbbsins Dynks á 
stjórnarskiptafundi 
í maí. Með hon-
um í stjórn eru þeir 
Þrándur Ingvarsson, 
Þrándaholti, og Ásmundur Lárusson, 
Norðurgarði. 

Mikil fjölgun hefur verið í klúbb-
unum í vetur þar sem átta nýjir fé-

lagar hafa gengið til liðs við þenn-
an yngsta Lionsklúbb landsins.
Myndinar eru af stjórn og nýjum 
félögum í Hestakránni, en fráfarandi 

stjórn skipuðu þeir Jónas Yngvi Ás-
grímsson, Björgvin Skapti Bjarnason 
og Sigvaldi Kaldalóns.

á myndinni er ný stjórn ljósmyndarafélags Íslands, talið frá vinstri: guðmundur Skúli 
Viðarsson, Styrmir Kári Erwinsson, laufey Ósk Magnúsdóttir, torfi agnarsson og Sigurður 
Ólafur Sigurðsson sem er nýkjörinn formaður ljósmyndarafélags Íslands.

Stjórnarskipti hjá lkl. dynk

alþjóðlegi safnadagurinn er 18. 
maí og er haldinn hátíðlegur 
um heim allan. Á Eyrarbakka 

voru tvær samkomur. Í hádeginu var 
leiðsögn Þorsteins Tryggva Másson-
ar í Húsinu um Myntsýningu Helga 
Ívarssonar frá Hólum. Síðdegis kl. 17 
– 19 var samkoma með lettum veiting-
um í Beitingarskúrnum á Eyrarbakka. 
Þar sýndu Siggeir Ingólfsson og Björn 
Ingi Bjarnason ýmis handbrögð sem 
snúa að beitingu og línuveiðum. 
Einnig voru sýndar gamlar ljósmyndir 
frá Eyrarbakka.

Jafnframt voru sagðar sögur af 
Sunnlendingum og Vestfirðingum í 
beitingaskúrum liðins tíma.

Meðal fjölmargra gesta var Krist-
ján Runólfsson skáld í Hveragerði og 
sagði hann svo frá á Facebook-síðu 
sinni:

Fór eftir vinnu í beituskúrinn á 
Eyrarbakka, en þar var sýning á beitn-
ingu.

Björn Ingi Bjarnason sýndi þar 
svokallaða konfektbeitningu, sem 
hann fann sjálfur upp og kann einn.

Sagðar voru sögur af frægum 
beitningarmönnum, svo sem af ein-
um frægum fyrir vestan, sem sagði að 
„það væri ekki lengi verið að beita í 
hálftíma.“

Sýning Björns stóð yfir í sirka hálf-
tíma. 

Kristján orti:
Ekki lengi leið sú törn,
-línu greiddi úr flóka,-
metið reyndi að bæta Björn,
og beitti á níu króka
Björn Ingi Bjarnason svaraði með 

vísu um konfektbeitinguna:
"Konfekt-beiting kalla þeir
karlarnir á Mána.
Orðspor þetta aldrei deyr
öðrum hvöt að skána.

Samkoman var fjölmenn og tóks mjög 
vel.

Til myndar færðu: Björn Ingi 
Bjarnason, Ástrós Werner Guðmunds-
dóttir og Linda Ásdísardóttir.

75 myndir eru komnar á Menn-
ingar-Stað.is

alþjóðlegi 
safnadagurinn 
18. maí 2017 

Jósef geir hlaut viður-
kenningu hreyfingarinnar 
vegna ungmennaskipta.

Kristján, guðmundur og 
Sigvaldi.

Þrándur, aðalsteinn og ásmundur 

mynda nýja stjórn. nýjir félagar í Dynk og 
meðmælendur þeirra.
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Við viljum hafa
pláss fyrir allt
 

Lífið tekur breytingum með tímanum. Börnin 
stækka, þeim fjölgar, áhugamálin breytast, 
ferðalögin lengjast. Það sem ekki breytist er að 
við þurfum pláss fyrir alla og allt sem þeim fylgir.

Þegar þörf er á brúar Arion bílafjármögnun
bilið í bílakaupunum. 

Kynntu þér kjörin og ólíkar leiðir á arionbanki.is
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guðrún Erlingsdóttir var um 
árabil áberandi í sunnlensk-
um stjórnmálum. Hún tók 

sæti á Alþingi fyrir Samfylkinguna, 
sat í bæjarstjórn Vestmannayja fyr-
ir V-listann og starfaði fyrir Versl-
unarmannafélags Suðurlands. Eftir 
viðburðaríkan ferlil og langa búsetu 
í Eyjum undu þau Gylfi Sigurðsson, 
eiginmaður hennar, kvæði sínu í kross 

og fluttu til Reykjavíkur. Nýverið hóf 
hún störf á Morgunblaðinu og meist-
aranám í blaða- og fréttamennsku. 
Ritstjóri Suðra ræddi við Guðrúnu um 
ferilinn og tækifærin framundan.

 Nú varst þú mjög áberandi í bæði 
lands- og sveitarstjórnarmálum á 
Suðurlandi, hvað ertu að fást við nú? 
Hvað lærðir þú í Háskólanum?

 Árið 2013 flutti ég frá Vestmanna-

eyjum eftir 50 ára búsetu og settist á 
skólabekk. Fór í Háskóla Íslands. Ég 
útskrifaðist með BA gráðu í norsku 
með atvinnulífsfræði vorið 2016. 
Ég útskrifaðist einnig úr þriggja ára 
heilsumeistaranámi árið 2014. Nú 
stunda ég meistaranám í blaða-og 
fréttamennsku við HÍ. 

Hvað kom til að þú valdir fjölmiðl-
ana, hefur það lengi blundað í þér? 

Já og nei. Ég starfaði árið 1981 á 
hjá Eyjaprent. Var ráðin til aðstoð-

ar í prentsmiðjunni en fékk að skrifa 
fréttir m.a. um íþróttir kvenna. Á þeim 

„Við lærum að starfa á ritstjórn, 
skrifa fréttir og pistla, búa til 

útvarpsþætti frá a-ö, frá hugmynd til 
framkvæmdar.”

„það eru allir 
áhugaverðir og 
faldir gimsteinar 
út um allt”

Myndin er tekin í lok 
tónleika minna í Salnum 
í Kópavogi 11, júní 2016, 
með Kór ástjarnarkirkju. 

Hljómsveitina skipuðu 
Matthías V. baldursson, 

Píanó, kórstjórn og 
útsetningar, Þorbergur 

Skagfjörð Ólafsson 
slagverk, Þórir rúnar 

geirsson bassi og Friðrik 
Karlsson gítar.

viðtal
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tíma var ekki mikið skrifað um þau 
mál.  Ég hef alltaf haft gaman af því að 
skrifa og semja.  Þegar ég kláraði BA 
námið í fyrra, var byrjuð að sækja um 
störf löngu fyrr. Það er ekki með heigl-
um hent að fá góða vinnu komin yfir 
fimmtugt.  Ég var búin að sækja um 
vinnu á yfir 50 stöðum með engum 
árangri. Ég var því með það plan B, að 
fara í mastersnám á meðan ég leitaði 
að vinnu. Mér  hugnaðist best blaða- 
og fréttamennsku af því masternámi 
sem ég skoðaði. Það val er að skila 
sér í dag. Námið er lifandi, praktískt 
og krefjandi. Það er krefjandi að læra 
á mismunandi tækni. Við lærum ekki 
einungis að skrifa fréttir. Við lærum að 
starfa á ritstjórn, skrifa fréttir og pistla, 
búa til útvarpsþætti frá a-ö frá hug-
mynd til framkvæmdar. Við þurfum 
sjálf að taka upp fréttir og þætti, bæði 
fyrir útvarp og sjónvarp, klippa, bæta 
við músík og talmáli og setja á vefinn. 
Það er ekki í boði að vera hræddur 
við tæknina í náminu og ég hef í raun 
verið í stöðugri uppfærslu og tölvu-
kennslu undanfarin fjögur ár. 

 Nú varstu að fá starf á Morgun-
blaðinu, hvernig leggst það í þig?

 Það leggst vel í mig. Ég byrjaði á 
Morgunblaðinu í apríl. Fór í fjögurra 
vikna starfsnám á vegum skólans. Fékk 
í kjölfarið ráðningu á fréttadeildinni í 
sumar. Það var sérlega góð tilfinning 
að komast inn á vinnumarkaðinn aft-
ur eftir fjögurra ára hlé. Ég er búin að 
prófa að vinna á fréttadeildinni, á mbl.
is og á Daglega lífinu. Þetta er allt jafn 
skemmtilegt og gott að finna hvernig 
reynsla mín og menntun nýtast í starf-
inu. Mér finnst reyndast skemmtileg-
ast að taka viðtöl og hef verið að taka 
opnuviðtöl fyrir Eyjafréttir undan-
farnar vikur og það gefur mikið. Það 
hafa allir einhverja sögu að segja. Það 
eru allir áhugaverðir og faldir gim-
steinar út um allar trissur. 

 Hvað þykir þér um stöðu fjölmiðl-
ana, eiga þeir undir högg að sækja 
vegna samfélagsmiðla, eða finna þér sér 
farveg og lifa breytingarnar af? Stend-
ur okkur ógn af þróuninni, td vegna 
falskra frétta og skorts á ritstýringu á 
samfélagsmiðlum?

 Hinir hefðbundu fjölmiðlar eiga 
undir högg að sækja en þeir hafa 
margir hverjir brugðist við með því að 
nýta sér samfélagssmiðlanna. Morgun-
blaðið sem dæmi gefur út dagblað og 
heldur úti vefmiðli mbl.is, innan hans 
er mbl-sjónvarp. RÚV heldur úti einni 
sjónvarpsstöð, vefmiðli og tveimur 
útvarpsstöðvum og er tilbúin með þá 
þriðju fyrir unga fólkið ef pólístískt 
samþykki fæst fyrir nýrri stöð og 
svona mætti áfram telja. Of mikið 
framboð á samfélagsmiðlum, skortur á 
ritstýringu og falskar fréttir gætu orðið 
til þess að fólk leyti aftur til fjölmiðla 
sem þeir treysta. Þetta verður kannski 
eins og með vínilplötunar sem flest-
ir hentu frá sér fyrir geisladiskanna. 
Fleiri menntaðir blaða- og fréttamenn 
og fjölmiðla- og boðskiptafræðingar 
ættu að koma með meiri fagmennsku 

á fjölmiðlanna. Ef fjölmiðlarnir eru á 
tánum og fylgja breyttu umhverfi án 
þess að slá af kröfum um fagmennsku 
þá lifa þeir af. Að því gefnu að eigend-
ur þeirra hafi skilning á því að fagleg 
fréttamennska þarfnast tíma og fjár-
magns. 

 En að stjórnmálunum, það er snúin 
staða hjá okkar gamla flokki, hvernig 
metur þú framtið jafnaðarflokkanna, 
þurfa þeir að sameinast, eða nær Sam-
fylkingin vopnum sínum?

 Mín sannfæring er sú að jafnað-
armennska er nauðsynleg, sama hvað 
flokkurinn heitir. Ójöfnuður á Íslandi 
stafar að mínu mati af því að við höf-
um fjarlægst norræna velferðarkerfið 
og horfum meira til vesturs. Í lýð-
ræðisríkjum þurfa öll sjónarmið að 
hafa málsvara alveg frá hægri og alla 
leið til vinstri. Mér hugnast vel leið 
Norðmanna. Þeir kjósa á fjögurra ára 
fresti og flokkarnir verða að vinna 
saman. Það er ekkert sem heitir að 
rjúfa þing og kjósa upp á nýtt þó svo 
að það komi brestir í samstarf eða 
stjórnarkreppa. Það er ekki kosið aftur 
fyrr en að fjórum árum liðnum. Þetta 
þýðir að meirihlutavald virkar ekki 
með sama hætti og hér á landi. Þing-
fulltrúar verða að koma sér saman um 
hlutina og taka tillit til fleiri en eigin 
flokksmanna. 

 Hvaða skýringar hefur þú á fylgis-
hruni Samfylkingarinnar?

 Það er ekkert eitt svar við klofn-
ingi og fylgishruni Samfylkingarinn-
ar. Breytt umhverfi í stjórnmálum og 
upplausn fjórflokkanna er klassískt 
svar. Seta í ríkisstjórn rétt fyrir hrun 
og á erfiðum tímum eftir hrunið hefur 
efalaust haft sitt að segja. Það má líka 
velta fyrir upp hvort það hafi ekki alltaf 
verið fylkingar í Samfylkingunni sem 
kom í veg fyrir  að sameining vinstri 
manna varð varanleg. Kannski er bilið 
milli jafnaðarmanna frá hægri sinnuð-
um til vinstri sinnaðara einfaldlega of 
mikð. Bræðra- og systravíg í prófkjör-
um skemma fyrir samstöðu og valda 
því að gott fólk sem vill ekki taka þátt í 
þeim leik hrekkst úr pólitík.

 Ertu alfarið hætt afskiptum af 
stjórnmálum?

 Ég var hætt í bæjarpólitíkinni 
nokkru áður en ég flutti frá Eyjum. 
Eftir að ég hætti í að starfa í verka-
lýðshreyfingunni og pólitíkinni dró ég 
markvisst úr öllum nefndar- og félags-
störfum. Ég hætti síðustu nefndinni 
um mitt ár 2015. Það er hollt að stokka 
upp lífið og breyta hressilega til. Ég 
átti svo drauma þegar ég bjó í Eyjum. 

Það var að fara í staðbundið háskóla-
nám og syngja í Gospelkór. Báðir þeir 
draumar hafa ræst og meira til. Ég 
hélt tónleika í fyrrasumar í Salnum í 
Kópavogi þar sem ég söng með kórn-
um mínum fimmtán lög og texta eftir 
sjálfa mig. Ég hef líka verið að þýða og 
setja texta við erlend lög. Ég hef ennþá 
mínar skoðanir og hugsjónir en mun 
að líkindum ekki taka þátt í pólitísku 
starfi á meðan ég starfa sem blaða-
maður. Hver veit hvað framtíðin ber 
í skauti sér. Ég átti ekki von á því að 

fjórum árum eftir að ég flutti frá Eyj-
um væri ég orðin blaðamaður. En lífið 
kemur skemmtilega á óvart ef maður 
leyfir því að gera það. 

 Ertu búin að setja kúrsinn á næsta 
verkefni, eða æltar þú að sjá hvað setur 
á Mogganum?

 Ég ætla að klára mastersnámið 
nema mér bjóðist starf sem er þess 
virði að hætta í námi fyrir. Ég tók 
hressilega á þessa önnina og kláraði 
40 einingar á önnina. Ég á því bara 20 
einingar eftir, auk 30 eininga ritgerðar. 

Það er allt of lítið eftir til þess að klára 
ekki mastersgráðuna. Ég vonast til þess 
að fá vinnu á Morgunblaðinu í vetur 
með skóla. Morgunblaðið er skemmti-
legur vinnustaður og orðin hálfgerð 
Vestmannaeyjanýlenda. Þeir eru á 
annan tuginn starfsmennir  frá Eyjum 
eða tengjast þeim á einhvern hátt. 

 Guðrún bað í lokin fyrir kærar 
kveðjur á Suðurlandið og sérstakar 
saknaðarkveðjur til Eyja.

 
bgs

jardir.is
Gott framboð af áhugaverðum jörðum 
og tækifærum í ferðaþjónustu

„Það var sér-
lega góð tilf-

inning að komast 
inn á vinnumark-
aðinn aftur eftir 
fjögurra ára hlé.”

guðrún með 
gylfa eigin-

manni sínum
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Í 7. grein reglugerðar nr. 185/2016 um Orkusjóð eru tilgreindar heimildir 

sjóðsins til að veita sérstaka styrki:

A) Styrkir til verkefna sem stuðla að samdrætti í olíunotkun til  
       húshitunar eða rafmagnsframleiðslu utan veitna. 

B) Styrkir til verkefna sem leiði til lægri kostnaðar við óniðurgreidda  
       rafkyndingu húsnæðis eða mannvirkja í eigu sveitarfélaga. 

C) Styrkir til verkefna sem leiða til orkusparnaðar.

Ráðgjafarnefnd Orkusjóðs hefur ákveðið að styrkveitingar Orkusjóðs  
á árinu 2017 verði til verkefna samkvæmt A) lið ofangreindra heimilda. 

Eingöngu er um fjárfestingarstyrki að ræða þ.e. styrki til kaupa á tækjum og  
búnaði.  Styrkur nemur 50% af kaupverði, þó að hámarki 2,5 m.kr. 

Við mat á umsóknum verður sérstaklega horft til:

• Að fyrir liggi raunhæf áætlun um olíusparnað.

• Áætlaðs olíusparnaðar í hlutfalli við kostnað. 
• Að verkefnið sé vel undirbúið og að fyrir liggi ítarleg verk- og kostnaðaráætlun. 

Umsóknarfrestur er til 20. júní 2017
Skrifleg staðfesting á afgreiðslu umsókna mun berast umsækjendum eigi 
síðar en 20. ágúst 2017

Orkustofnun fylgir stefnu stjórnvalda um rafræna stjórnsýslu og skal senda 
rafrænar umsóknir af vef Orkustofnunar www.os.is    

Nánari upplýsingar hjá Orkusjóði, Rangárvöllum við Hlíðarfjallsveg, 603 Akureyri 
í síma 569 6083 – Netgang Orkusjóðs er jbj@os.is - Orkusjóður á www.os.is 

ORKUSJÓÐURORKUSTOFNUN

ORKUSJÓÐUR 
Orkusjóður auglýsir sérstaka styrki 2017

vormessa í Hjallakirkju
nú sunnudaginn 

7. maí sl. var  
Vormessa  í 

Hjallakirkju í Ölfusi. Kór 
Þorlákskirkju í Þorláks-
höfn söng undir stjórn org-
anistans  Miklós Dalmay. 
Sóknarpresturinn í Þor-
lákshöfn, séra Baldur Krist-
jánsson og Guðmundur 
Brynjólfsson,  djákni sem 
býr  á Eyrarbakka, þjónuðu 
fyrir altari. Meðhjálpari í 
Hjallakirkju er Sigurður 
Hermannsson.

Kirkjuráð Hrútavina-
félagsins Örvars á Suður-
landi var í Vormessunni í 
Hjallakirkju. Meðal verk-
efna Kirkjuráðsins er að 
heimsækja allar kirkjur 
á Suðurlandi. Það verk-
efni er komið vel á veg en hefur tekið 
nokkur ár. Að lokinni vormessunni 
var ársfundur Kirkjuráðs Hrútavina-
félagsins haldinn að Hrauni í Ölfusi 
hjá hjónunum Þórhildi Ólafsdóttur og 
Hannesi Sigurðssyni.

Saga kirkjunnar
Að Hjalla í Ölfusi er Ólafskirkja, 
kennd við Ólaf helga Noregskonung. 
Kaþólskar kirkjur voru helgaðar Ólafi 
helga Noregskonungi.  

Núverandi kirkja á Hjalla var 
byggð árið 1928 og vígð 5. nóvember 
þá um haustið. Arkitekt var Þorleifur 
Eyjólfsson frá Grímslæk. Yfirsmiður 
Kristinn Vigfússon, Eyrarbakka, síðar 
á Selfossi.

Kirkjan er úr steinsteypu og fyrsta 
steinkirkjan sem reist var austan-

fjalls. Kirkjan á marga gamla gripi, 
m.a. rósamálaðan predikunarstól 
með nafni gefandans, Páls Jónssonar 

klausturhaldara, og ártalinu 1797. Alt-
aristaflan er lítið málverk frá síðustu 
öld er sýnir upprisu Krists.

Sterk rök eru til þess að kirkja hafi 
verið á Hjalla frá fyrstu dögum kristni 
hér á landi. Er hennar fyrst getið í 

Flóamannasögu sem þeirrar kirkju 
sem Skafti Þóroddsson lét gera fyrir 
utan lækinn.

Hjallakirkja í ölfusi.

á tröppum Hjalla-
kirkju. F.v.: Þórhildur 
Ólafsdóttir, guð-
mundur brynjólfsson, 
Sigurður Hermanns-
son, séra baldur Krist-
jánsson og Hannes 
Sigurðsson.

Kór Þorlákskirkju í Þorlákshöfn söng undir 
stjórn organistans  Miklós Dalmay.

Í Hjallakirkju við Vormessuna 7. maí sl. 

Séra baldur Kristjánsson í prédikunarstóli Hjallakirkju.
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Þakblásari

www.viftur.is  ∑  ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

 

Loftviftur
∑ Hreyfðu loftið
∑ Jafnaðu rakastig
∑ Jafnaðu hitastig

Hitablásarar

Hljóðlátar
baðviftur

Varmaendurvinnsla
-Ferskt loft
-Lítið orkutap

íshúsið
Varmaendurvinnslukerfi hafa verið gríðarlega vinsæl á 
Norðurlöndum og raunar krafa í nýjum húsum. Þau lofta 
íbúðir á sjálfvirkan máta, endurnýta varma og stuðla að 
heilbrigðara lofti. Varmaendurendurnýtingin er allt að 95%. 
Loftun dregur úr rakasöfnun, heldur fersku lofti í íbúðinni á 
alsjálfvirkan máta, án þess að tapa of mikilli orku. Einfaldast 
er að setja upp slík kerfi á byggingartíma, en ýmsar leiðir eru 
mögulegar fyrir eldri hús. 

Sími 565 1489  -  Hringhella 12  -  221 Hafnarfjörður  -  isror@isror.is  -  www.isror.is

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira
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draumur margra 
knattspyrnuáhuga-
manna um að á Selfossi 

rísi yfirbyggt knattspyrnuhús 
hefur fengið byr í seglin. Um 
síðustu mánaðamót samþykkti 
stjórn Mannvirkjasjóðs KSÍ að 
veita 15 milljónum króna í verk-
efnið.  „Þetta er búið að vera lengi í píp-
unum,“ segir Sveinbjörn Másson fram-
kvæmdastjóri knattspyrnudeildar Umf. 
Selfoss. „Við gerðum alvöru úr þessu 
í fyrra, skipuðum ákveðinn starfshóp 
sem skilaði af sér skýrslu í apríl 2016. 
Þar var farið yfir alla kosti og galla við að 
reisa yfirbyggt knattspyrnuhús og þörf-
ina líka, en hún er klárlega til staðar. Við 
kynntum skýrsluna fyrir Ungmennafé-
laginu í apríl og fórum svo á fund bæj-
arins í maí og kynntum hana þar. Við 
fengum jákvæð viðbrögð frá sveitarfé-
laginu en engin loforð. Síðan skeði svo 
sem ekki mikið í málinu.“ „Síðastliðið 
haust fórum við betur í hlutina. Við 
fórum dýpra í þetta og fengum verk-
fræðistofuna Verkís í lið með okkur. Þar 
fór Eiríkur Búason út í öll smáatriði sem 
þarf í svona framkvæmd. Við skiluðum 
síðan þeirri skýrslu til sveitarfélagsins 
í desember sl. Síðan hafa bæst við enn 
ítarlegri upplýsingar sem við skiluðum 
einnig til sveitarfélagsins. Við höfum 
síðan beðið eftir svari.“ Sveinbjörn segir 
að það taki allir vel í þetta en þetta sé 
fyrst og fremst spurning um peninga. 
Þörfin sé klár og verkið komið það langt 
að það gæti verið tilbúið til útboðs eft-
ir viku hálfan mánuð. „Við erum með 
augastað á húsi sem er innflutt frá 
Finnlandi. Svoleiðis hús eru nú þegar 
í Hafnarfirði og góð reynsla af þeim. 

Verkefnið kostar ca. 250 milljónir eins 
og það er sett upp í dag. Mannvirkja-
sjóður KSÍ var að samþykkja núna í lok 
apríl að veita 15 milljónum í verkefnið 
sem á að útdeilast á árunum 2017 og 
2018. Svo núna bíðum við eftir svari 
frá sveitarfélaginu.“ Húsið er rúmlega 
3.000 fermetrar að stærð 69×45 metr-
ar eins og það er á teikningunum í dag. 
Það er með gervigrasi sem er 60×40 m, 
sem er eins og þrír handboltavellir. Svo 
er tartan hlaupabraut í „L“ í húsinu. 
„Við teljum raunhæft að þetta myndi 
duga sem æfingahús fyrir knattspyrnu-
deildina. Þar yrði einnig hægt að hlaupa 
60m spretti og taka æfingar í stökkum 
og e.t.v. köstum. Þannig að þetta á að 
gagnast fleirum en bara knattspyrnu-
iðkendum. Við teljum að þetta muni 
létta á álagi á íþróttahúsum bæjarins 
sem eru yfirfull nú þegar. Við erum 
búnir að leggja fram tillögur eða nokkr-
ar útfærslur, t.d. að knattspyrnudeildin 
byggi þetta og bærinn leigi þetta eða þá 
að þeir byggi þetta og fái 15 milljónirnar 
frá KSÍ. Þannig að núna er boltinn hjá 
sveitarstjórninni,“ segir Sveinbjörn.

Örn Guðnason, ritstjóri Dagskrár-
innar, þar sem viðtalið birtist fyrst. 

Það láðist að geta höfundar í prent-
aðri útgáfu blaðsins og er Örn beðinn 

velvirðingar á því.

mannvirkjasjóður KSÍ 
leggur 15 milljónir í 
knattspyrnuhús á Selfossi

glatt var á hjalla í morgun, 
þriðjudaginn 16. maí 2017, í 
Alþýðuhúsinu á Eyrarbakka 

hjá -Vinum alþýðunnar- á hefðbundn-
um morgunfundi.

Sérstakir gestir komnir úr Reykjavík 
með ilmandi bakkelsi voru Eyrbekk-
ingarnir brottfluttu; Bjarnfinnur Hjalta-
son og Guðmundur Ingi Guðmundsson.

Þeim var vel fagnað og horfðu þeir 
yfir götuna við Alþýðuhúsið Stað til 
sinnu gömlu heimila á Eyrarbakka.

Takk fyrir komuna.
Menningar-Staður færði til myndar.

http://menningarstadur.123.is/…/
althyduhusid-a-eyrarbakka-…/

ragnar, jóhann, guðmundur ingi, guðmundur Sæm, bjarnfinnur geiri ávarpar samkomuna

alþýðuhúsið 
á eyrarbakka 
16. maí 2017 Siggeir, Ingólfur 

og bjarnfinnur

guðmundur ingi - guðmundur Sæm - bjarnfinnur Haltason
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S e t t u  l j ú f f e n g a n  e n d a p u n k t  v i ð  m á l t í ð i n a  m e ð  s k á l  a f  ó m ó t s t æ ð i l e g u m  

M j ú k í s ,  þ a r  s e m  d á s a m l e g  k a r a m e l l a  á  s t ó r l e i k  á  m ó t i  e i n s t ö k u  

k a f f i b r a g ð i n u .  N ú  f æ s t  h a n n  í  n ý j u m  h á l f s  l í t r a  u m b ú ð u m .
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SVEIGJANLEG OG LIPUR 
INNHEIMTUÞJÓNUSTA

       Það er einfalt og auðvelt 
að prófa þjónustuna

 - engin skuldbinding
  - enginn dulinn kostnaður

Af reynslunni verður þú ríkari!

Hafðu samband, við leysum málin með þér!

Fyrsta brugghúsið í evrópu sem notast 
við jarðgufu við framleiðslu bjórs
Ölverk Pizza & Brugghús 

opnaði í maí í Hveragerði 
en veitingastaðurinn er 

staðsettur við Breiðumörk 2 og hinu 
megin við hornið í sama húsi og Öl-
verk, er að finna Álnavörubúðina sem 
að svo margir kannast við.  Ölverk 
mun sérhæfa sig í eldbökuðum pizz-
um og sérbrugguðum bjór.

Pizzurnar verða bakaðar í sérs-
tökum ítölskum eldofni og matseð-
illinn verður stuttur og laggóður og 
breytilegur eftir árstíðum. Það verður 
um mitt sumar sem að sérbruggaðir 
bjórar byrja að renna úr krönum Öl-
verks.  Þangað til verður boðið upp á 
sérvalinn bjór í hæsta gæðaflokki frá 
íslenskum og erlendum brugghúsum. 
Þetta kemur fram á veitingageirinn.is.

 Þau eru fjögur sem koma að Öl-
verki Pizza & Brugghús, en þau eru 
Elvar Þrastarson, Laufey Sif Lár-
usdóttir, Magnús Már Kristinsson og 
Ragnar Karl Gústafsson. Á staðnum 
eru 90 sæti í heildina en staðurinn 
verður tvískiptur. Fremri hluti staðar-
ins rúmar um 45 manns og er annar 
eins sætafjöldi í salnum í aftari hluta 
veitingarstaðarins.  Í þeim sal hafa 
eigendur hugsað sér þannig að mögu-
legt verði að taka á móti stærri hópum 
og með haustinu verður boðið upp á 

sérstakt bjórnámskeið.
Opið verður alla daga vikunnar 

frá kl 11:30 til 23:00.  Matseðillinn 
verður eins og áður segir stuttur og 
laggóður og breytilegur eftir árstíðum 
þar sem boðið verður upp á salöt og 
létta smárétti og sérstakt bjórsnakk.  
Bjórsnakkið verður nokkuð klassískt 
og alþjóðlegt til að byrja með; þýskar 
pretzel, suður amerískar empanadas, 
nachos og fleira.  Um miðjan júní 
þegar brugghúsið er komið á fulla 
keyrslu verður farið í meiri pælingar 
varðandi paranir á sérlagaðabjór og 

mat. 
„Við munum framleiða alla þá stíla 

og ekki stíla sem okkur dettur í hug, 

engin takmörk fyrir því hvað 
hægt er að gera með vatn, 
humla og ger.  Eitthvað fyrir 
alla.”, sagði Elvar um brugg-
húsið. Hann bætti við:

„Það verða samtals átta 
kranar á barnum og verða 
sex þeirra tengdir beint 
innan úr brugghúsinu og fram í bjór-
kranana.  Það eru nú þegar nokkrar 
hugmyndir af bjórum farnar að gerj-
ast í hausnum.  Svo er bara að prufa 
þær í búnaðinum þegar hann mætir á 
svæðið núna í lok maí.  Munum við 
nýta jarðgufuna, sem liggur hér undir 
Hveragerði, við framleiðslu á bjórn-
um sem frekar einstakt. Þetta verður 
fyrsta brugghúsið í Evrópu sem notast 
við þessa framleiðslutækni.“

Fyrsta brugghúsið í Evrópu sem notast við jarðgufu við framleiðslu bjórs

styrkleikar íslenska 
skólakerfisins og 
tækifærin framundan

á árlegum vorfundi Grunns, fé-
lags fræðslustjóra og stjórnenda 
á skólaskrifstofum, sem haldinn 

var á Húsafelli dagana 26.-28. apríl sl. 
var lögð áhersla á að efla jákvæða um-
fjöllun um málefni barna og ungmenna 
og um skólastarf á Íslandi. Rætt  var um 
styrkleika skólakerfisins sem m.a. liggur 
í vellíðan nemenda og góðum samskipt-
um, jöfnuði og breiðu námi í grunnþátt-
um menntunar.

 Fagnað var úttekt Evrópumiðstöðvar 
um nám án aðgreiningar og tekið undir 
að unnið verði í samræmi við þær tillög-
ur sem þar koma fram. Sú  vinna taki mið 
af fjölbreyttum barnahópi og hvernig 
námsþörfum barna og ungmenna verði 
best mætt. Vorfundurinn undirstrikar 
mikilvægi þess að stýrihópur samstarfs-
aðila leggi áherslu á að ná sátt um sam-

eiginlegan skilning aðila á inntaki skóla 
fyrir alla og hvaða grundvallarþjónustu 
skólar veita. Einnig að úthlutun fjár-
magns vegna barna með sérþarfir verði 
endurskoðuð og að greining verði ekki 
lengur talin forsenda úthlutunar. 

Á fundinum voru rædd tækifærin 
framundan í skólastarfi og lögð áhersla 
á mikilvægi þess að grípa til aðgerða til 
að fjölga kennaranemum og starfandi 
kennurum. Samstillt átak þarf að eiga 
sér stað á komandi árum til að laða að 
kennara og kennaranema til að viðhalda 
góðu skólastarfi á Íslandi. Það felst m.a. 
í öflugri starfsþróun kennara og skóla-
stjórnenda, í betri tengingu grunnnáms 
kennaranema við vettvanginn, auknum 
stuðningi við nýútskrifaða kennara og 
sérstökum styrkjum til þeirra sem velja 
kennaranám.

Innri salur
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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!



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
24. maí 2017 

9. tölublað, 3. árgangur 

Aðför 
að skóla-
samfélaginu
Sagt er að það séu þrír flokkar í rík-
isstjórn en aðeins tveir skipti máli - 
Sjálfstæðisflokkurinn. Þetta er svolítið 
fyndið en því mið-
ur einnig svolítið 
satt. Síðustu áform 
menntamálaráð-
herra Sjálfstæð-
isflokksins í rík-
isstjórninni eru 
a.m.k. vísbending 
um að Sjálfstæðis-
flokkurinn ráði öllu í málefnum fram-
haldsskóla landsins.

Það var verulega umdeilt þegar 
að menntamálaráðherra Sjálfstæð-
isflokksins í þáverandi hægristjórn 
árið 2004 og varaformaður flokks-
ins, ákvað að einkarekinn Fjöltækni-
skólinn, sem áður hafði tekið yfir Vél-
skólann og Stýrimannaskólann, tæki 
yfir rekstur Iðnskólans í Reykjavík og 
nafnið breyttist í Tækniskólann. 

Á síðasta kjörtímabili ákvað þáver-
andi menntamálaráðherra Sjálfstæð-
isflokksins að Tækniskólinn yfirtæki 
einnig Iðnskólann í Hafnarfirði. Nú 
er fyrrum varaformaður Sjálfstæð-
isflokksins ráðherra Viðreisnar og 
ekki að undra að sá flokkur styðji að 
Tækniskólinn taki yfir rekstur Fjöl-
brautaskólans við Ármúla eins og 
núverandi menntamálaráðherra Sjálf-
stæðisflokksins hefur hugmyndir um. 

Og nú er ég búin að nefna Sjálf-
stæðisflokkinn of oft í þessum pistli. 
En það er vegna þess að ég hef veru-
legar áhyggjur af því hvernig sá flokk-
ur og hans fylgitungl í ríkisstjórninni 
vilja fara með skólakerfið. 

Á Suðurlandi eru fjórir  góð-
ir framhaldsskólar: Fjölbrauta-
skóli Suðurlands, Menntaskólinn á 
Laugarvatni, Framhaldsskólinn í Vest-
mannaeyjum og Framhaldsskóli Aust-
ur-Skaftafellssýslu. Þeir eru ólíkir og 
tryggja fjölbreytileika í námsframboði 
ungmenna í landshlutanum. 

Aðför Sjálfstæðismanna að skóla-
samfélaginu á Laugarvatni hófst á síð-
asta kjörtímabili. Nú sem aldrei fyrr 
verða Sunnlendingar að standa vörð 
um skólana í landshlutanum, þegar 
að stjórnvöld eru skammsýn og til alls 
líkleg. Við í Samfylkingunni stöndum 
með ykkur.

Nú er lag
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Valdar vörur með miklum afslætti

30%
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50%Airforce
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Eru �ugur, �ær
eða maurar að
ergja þig og bíta?
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Baksíðan
Oddný g. Harðardóttir,  
alþingismaður

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð


