
Borgarbyggð 
braggast

HRYÐJUVERKIN 
FÆRAST NÆR

Bílar í 
Reykholti

þvottavélar og þurrkarar 2017

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949

DalBRaUt 1, aKRaNESI · SímI 433 0300BoRgaRBRaUt 61, BoRgaRNESI SímI: 422 2211

24. maí 2017 
9. tölublað, 6. árgangur 

Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir fyrrum þingmaður Vestlendinga og Norð-
vesturkjördæmis gerir málin upp í viðtali við Vesturland. Hún ræðir opinskátt 
um stjórnmálin og reynslu sína af þeim, en líka um nýja og glæsilega bók sína.

„Akurnesingarnir 
hentu mér út“

Ólína Þorvarðardóttir:

• Allt úrskeiðis í 
Samfylkingunni
• Sinnir fræðastörfum
• Sendir frá sér bók
• Er sátt í dag

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

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!

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Alúð s virðing s trAust
Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á 

utforin.is

Áratuga 
reynsla

utforin.is  /  S: 581 3300 & 896 8242  /  Auðbrekku 1, Kópavogisverrir Kristín
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Hverjum klukkan glymur
Enn á ný berast fregnir af hryllilegum ódæðisverkum sem framin eru í borgum Vest-

ur-Evrópu. Röð hryðjuverkanna er orðin löng og hún lengist stöðugt.
Á þessu ári: Manchester 22. maí, Stokkhólmur 7. apríl, Lundúnir 22. mars.

Í fyrra: Berlín 19. desember, Normandí 26. júlí, Nice 14. júlí, Manganville 13. júní, 
Brussel 22. mars.

Árið 2015: París 13. Nóvember, Kaupmannahöfn 14 og 15. febrúar, París 9. janúar, 
París 7. janúar.

Þetta er bara síðustu tvö og hálft ár. Það voru líka árásir 2012, 2013 og 2014. Þjáningarnar 
eru ólýsanlegar. Harmleikirnir hrikalegir. Og undir öllu liggur skelfingin.

Rauði þráðurinn í þessum árásum er að þær eru framkvæmdar af mönnum sem skeyta 
ekki um eigin líf. Þeir leggja í sjálfsmorðsleiðangra þar sem þeir reyna að valda hámarks-
tjóni. Oftar en ekki virðast þeir starfa einir eða í litlum hópum. Og eitt eiga þeir sameig-
inlegt: þeir eru öfgafullir íslamistar, aðhyllast trúarbrögð og skoðanir þar sem dauðinn er dýrkaður og hatrið á 
vestrænni menningu og vestrænum gildum blómstrar. Þetta eru hryðjuverkamenn af nýrri tegund sem vestræn 
samfélög hafa ekki staðið frammi fyrir áður og það gerir þá svo hættulega. Reyndar er vafasamt hvort yfir höfuð eigi 
að kenna þessi fyrirlitlegu villidýr við mennsku. Hvers konar mennska er það t. a. m. að sprengja sjálfan sig í loft upp 
með naglasprengju innan um börn og unglinga á popptónleikum eins og gerðist í Manchester á mánudagskvöld?

Eitt er það við þessi skelfilegu hryðjuverk sem við ættum að íhuga. Einungis nokkrum mínútum munaði að hópur 
Íslendinga væri staddur við innritun í flugstöðinni í Brussel 22. mars í fyrra þar sem sjálfsmorðssprengjumenn drápu 

32 og limlestu yfir 300. Íslendingar 
voru í göngugötunni í Stokkhólmi 
7. apríl síðastliðinn þegar einn 
brjálæðingurinn ók vörubíl á alla 
þá sem fyrir urðu. Íslensk börn og 
unglingar voru á tónleikunum í 
Manchester.

Heimurinn minnkar stöðugt og 
Íslendingar ferðast meira til útlanda 
nú en nokkru sinni fyrr. Hryðju-
verkaárásir íslamista í Evrópu eru 
árásir á okkur öll og þær færast nær.

Íslendingar geta ekki leyft sér 
að láta sem þessi þróun komi þeim 
ekki við.
 Magnús Þór Hafsteinsson

lEIÐARI

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

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

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

Ritstjóri: Magnús Þór Hafsteinsson. Sími: 864 5585 Netfang: magnushafsteins@simnet.is  

Efni blaðsins er skrifað af ritstjóra nema annað komi fram.  

Umbrot: Vefpressan. Hönnun: Davíð Þór guðlaugsson Prentun: landsprent. Dreifing: Íslandspóstur.

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 7.000 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG Í 
FYRIRTÆKI Á KJALARNESI, Í KJÓS, AKRANESI, HVALFJARÐARSVEIT, 
BORGARBYGGÐ, SNÆFELLSNESI OG Í DÖLUM. BLAÐIÐ LIGGUR EIN-
NIG FRAMMI Á HELSTU ÞÉTTBÝLISSTÖÐUM Á SVÆÐINU AUK ÞESS 
SEM LESA MÁ ÞAÐ Á NETINU (FOTSpOR.IS).

Fuglafælurnar frá Scarecrow eru mannúðleg og 
vistvæn lausn sem halda fuglum varanlega frá 
án þess að skaða þá eða valda ónæði í umhverfinu. 

Mánaðarleiga frá 32.400 kr. 
með VSK.

Ódýr lausn við 

Langtímaleiga á hagstæðum kjörum

fuglavandamálum

Nánari upplýsingar
www.fuglavarnir.is 
sala@fuglavarnir.is
Sími 896 1013

Haltu 

starra, gæsum 

og álftum frá

Fólk af Akranesi lenti í 
sjálfsmorðssprengjuárás
MANCHESTER, BRET-

LANDI: Þegar Vesturland 
fór í prentun var staðfest 

að minnst 22 væru látin og 59 slösuð 
eftir að sjálfsmorðssprengjumaður 
sprengdi sig í loft upp inni á tónleik-
um söngkonunnar Ariana Grande i 
Manchester-borg í Bretlandi á mánu-
dagskvöld. Um 21 þúsund manns voru 
á tónleikunum, langflest yngra fólk. 
Mörg hinna látnu og slösuðu eru börn 
og unglingar enda Ariana Grande afar 
vinsæl meðal tónlistarunneda í þeim 
aldurshópum.

Mikil gleði og tilhlökkun
Íslendingar voru meðal tónleikagesta. 
Þar í hóp voru frændsystkinin Ísak 
Snær Ægisson og Kara Lind Óskars-
dóttir. Þau eru 14 og 15 ára gömul. Ísak 
Snær er sonur Áslaugar Fjólu Magnús-
dóttur söngkonu sem búsett er ásamt 
fjölskyldu sinni í Hafnarfirði. Áslaug 
Fjóla er fædd og uppalin á Akranesi. 
Hún á fjölmarga vini þar í dag og 
heimsækir Skagann oft meðal annars 
til að syngja.

„Við vorum búin að skipuleggja 
þessa ferð til Manchester í október og 
mikil tilhlökkun hjá fjölskyldunni. Í 
gær áttum við góðar stundir í borginni 
og um kvöldið rétt fyrir tónleikana 
vorum við á gangi um borgina í grennd 
við tónleikastaðinn. Það var svo gaman 
að sjá fólkið. Allir voru syngjandi og 
trallandi og þarna voru fjölmargar litl-

ar Ariönur. Ungar stúlkur og aðdáend-
ur Ariönu Grande á leið á tónleikana, 
klæddar eins og hún og syngjandi lög-
in hennar. Þetta voru barna- og ung-
lingatónleikar og það var mikil gleði 
hjá fólki sem var að njóta lífsins,“ sagði 
Áslaug Fjóla þegar Vesturland ræddi 
við hana á þriðjudagsmorgun.

Hræðilegasta símtalið
Þau Ísak Snær sonur hennar og Kara 
Lind frænka fóru svo ein saman á tón-
leika Ariönu. „Ég og maðurinn minn 
fórum ekki með þeim vegna þess að 
við erum með ungabarn með okkur. 
Við fylgdum unglingunum bara að 
tónleikahöllinni og þau fóru inn. Síð-
an hringdi Ísak Snær í okkur um leið 
og tónleikunum lauk til að láta vita 

af þeim og að allt væri í lagi. Rétt á 
eftir hringdi hann svo aftur og það 
er hræðilegasta símtal sem ég hef 
nokkurn tímann fengið,“ sagði Ás-
laug Fjóla. Í þessu símtali lýsti son-
ur hennar því að eitthvað hefði gerst 
inni á leikvangingum. Sprenging, 
reykur, blóð og skelfing. Ísak Snær var 
að láta vita a  hann og Kara Lind væru 
komin út heil á húfi.

Áslaug Fjóla sagðist aldrei hefði 
getað látið sér detta í hug að börnin 
hennar ættu eftir að lenda í hryðju-
verkaárás, fjölskyldan væri enn að átta 
sig á því sem í raun hefði gerst kvöldið 
áður.

Hugsuðu bara um að komast út
Ísak Snær lýsir atburðarásinni svo í 
samtali við Vesturland: „Tónleikarnir 
voru nýbúnir og kannski þrjár mín-
útur liðnar eftir síðasta lagið. Við Kara 
Lind höfðum ákveðið að doka aðeins 
við í salnum á útleiðinni á meðan 
mesti mannfjöldinn væri að fara út úr 
höllinni svo við lentum ekki í troðn-
ingi. Þá heyrðist hrikalegur hvellur. 
Það braust út skelfing og við reynd-
um að hlaupa að útganginum sem við 

héldum að væri nálægastur en samt 
fjarri staðnum þar sem sprengingin 
varð. Það voru allir grátandi og öskr-
andi að reyna að komast út úr salnum. 
Ég sá blóðslettur á gólfinu en engin lík 
eða slasað fólk. Við Kara Lind hugs-
uðum bara um að reyna að finna leið 

út. Okkur tókst að gera það á nokkru 
mínútum. Þegar ég var kominn út hr-
ingdi ég í pabba og mömmu. Pabbi, 
Ægir Þorleifsson, tók leigubíl og kom 
og sótti okkur og við fórum á hótelið.“

Fjölskyldan átti svo flug heim til Ís-
lands á miðvikudagsmorgun.

áslaug Fjóla Magnús-
dóttir söngkona með 
anítu Katrínu yngsta 
barni sínu.

Ísak Snær með anítu litlu systir sinni.

Hryðjuverkaárás sjálfsmorðssprengjumanns á börn og ung-
linga á tónleikum í Manchester hafði skelfilegar afleiðingar

Frændsystkinin 
Ísak Snær og Kara 
lind fóru saman á 
tónleikana.
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MÖRKIN 4, 
REYKJAVÍK

SÍMI 555 3888 
GRANITHOLLIN.IS
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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

 

NR. 129-3 SHANXI BLACK 

nr
. 1

04

NR. 1002 GS

ATH:

Opnunartilboð 

lýkur 31. maí n.k.
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Nánari upplýsingar:
Úlfar Fr. Jóhansson
Hdl. Lögg.fasteignas 
Sími: 692-6906
 ulfar@valholl.is

Valhöll  fasteignasala    |     Síðumúla 27    |     Sími 588 4477    |     www.valholl . is

588 4477
Allir þurfa þak yfir höfuðið

Heiðar  
Friðjónsson
Sölustjóri
Löggiltur  
fasteignasali B.Sc
693 3356 

Ingólfur Geir 
Gissurarson
Framkvæmdastjóri
Lögg.fasteignasali og 
leigumiðlari
896 5222

Margrét 
Sigurgeirsdóttir
Skrifstofustjóri
margret@valholl.is
588 4477

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm. 
fasteingasala 
Snæfellsnesi
893 4718

Sturla 
Pétursson
Löggiltur  
fasteignasali
899 9083

Anna F. 
Gunnarsdóttir
Aðstoðarm.
Fasteignasala
892-8778

Herdís Valb. 
Hölludóttir
Lögfræðingur 
og lögg.fasteignasali
694 6166

Úlfar Freyr 
Jóhansson
Lögfræðingur Hdl. 
Lögg. fasteignasali. 
Skjalavinnsla
692 6906

  S í ð a n  1 9 9 5

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Fagleg þjónusta - 
Vönduð vinnubrögð

Espigerði 4.  Útsýnisíbúð í vestur.

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

44,9
milljónir 104,8 fm

Fjölbýli 3ja herb

Laus strax

Rúmgóð, velskipulögð 
3-4ra herbergja íbúð 
á 6.hæð í eftirsóttu 
nýstandsettu lyftuhúsi á 
besta stað. Vestur svalir. 
Opið hús Þriðjudag 
9.maí kl.16,30 - 17.00 
íbúð 6C

Langholtsvegur 147. Sérhæð m.aukaíbúð

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

73,5
milljónir 218,9 fm

Tvíbýli 5-7 herb.

Auka íbúð

Glæsileg 132fm neðri 
sérhæð í nýl.húsi ásamt 
56 fm auka íbúð í kjallara 
m.sérinng, og 30 fm 
bílskúr. Vönduð eign á 
frábærum stað.  
Opið hús Mánudag 
8.maí kl.16.00 - 16,30

OPIÐ HÚS

OPIÐ HÚS

Gullengi 35, rúmgóð 3ja herb. íbúð

34,5
milljónir 84,9 fm

Fjölbýli 3ja herb

Rúmgóð

Vel skipulögð 3ja 
herbegja á 1.hæð á 
góðum stað í Grafarvogi 
með sérinngangi frá 
svalagangi. Örstutt í 
helstu þjónustu.

LAUS FLJÓTL.

Hvaleyrarbraut - Hafnarf. Gott atvinnuhúsnæði

Nánari upplýsingar:
Ingólfur Gissurar. 
Lögg.fasteignasali 
Sími: 896 5222
ingolfur@valholl.is

 Sam
komu lag 365,5 fm

Atvinnu-
húsnæði Sérbýli

Útsýni

Mjög gott 365,5 fm 
lager, skrifstofu og 
þjónustuhúsnæði á 
jarðhæð á útsýnisstað. 
Stutt í helstu samgöngu-
leiðir. 2 Innkeyrsluhurðir. 
Gott athafnapláss 
f.bíla+gáma.

Góð staðsetning

Baugakór 13 - Kópavogi

46,9
milljónir 110,1 fm

Fjölbýli 3ja herb

Bílskýli

Stór og falleg 3ja herb. 
íbúð á 2. hæð í lyftuhúsi. 
Stæði í bílageymslu og 
stutt í helstu þjónustu 
s.s. verslun, skóla og 
leikskóla

Vel skipulögð

192,5 fm einbýlishús við Móabarð í Hafnarfirði

64,9
milljónir 192,5 fm

Fjölbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Tveggja íbúða einbýlishús 
við Móabarð 4b í 
Hafnarfirði.  Aðal íbúð er 
4ra herb. með bílskúr og 
rúmgóðum stofum. Minni 
íbúð er 2ja herb. með 
sérinngangi og bílastæði. 

Glæsilegt einbýlishús við Þrastanes á Arnarnesi

145
milljónir 410 fm

Einbýli 5-7 herb.

Bílskúr 

Höfum í sölu glæsilegt 
einbýlishús við Þrastanes 
í Garðabæ Aukaíbúð með 
sérinngangi á neðri hæð.  
Glæsilegar innréttingar 
og skipulag, rúmgóður 
bílskúr.  
Frábær staðsetning

AUKA ÍBÚÐ

AUKA ÍBÚÐ

Rúmg. nýleg 4ra herb.á jarðhæð við Skyggnisbraut

54,9
milljónir 141,5 fm

Fjölbýli 4ra herb

Bílskýli

Rúmgóð 141,5 fm íbúð í 
nýlegu húsi á frábærum 
stað í Úlfarsárdal.  Þrjú 
rúmgóð herb. með 
skápum. Rúmgóðar 
stofur og bílastæði í 
opinni bílag. Vandaðar 
innr. og gólfefni.

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Heiðar Friðjónsson
Lögg. fasteignasali
Sími: 693-3356
heidar@valholl.is

Nánari upplýsingar:
Anna F. Gunnarsd.
aðstm.fasteingasala
S:892-8778
anna@valholl.is

Laugavegur 133 - Miðbærinn

Nánari upplýsingar:
Herdís Hölludóttir 
Lögfr. lögg.fast,sali 
Sími 694-6166
herdis@valholl.is

64
milljónir 107,2 fm

Fjölbýli 3ja herb

Sérinngangur

107,2 fm. íbúð með 
sérinngangi á Laugavegi. 
Íbúðin er skráð 3ja herb. 
íbúð á tveimur hæðum, 
en hefur hins vegar verið 
skipt upp í tvær einingar. 
Hentar vel til útleigu !

Saga Bílaverkstæðis Guðmundar 
Kjerúlf 1960 -1981 sögð í Snorrastofu
REYKHOLT: Þann 10. maí 

síðastliðinn stóð Snorrastofa 
fyrir fyrirlestrakvöldi. Þar 

rakti Guðmundur Ingi Kjerúlf sögu 
bifreiðasmíðaverkstæðis föður síns 
og nafna í Reykholti. Þar voru m. a. 
um margra ára skeið smíðaðar yfir-
byggingar á fólksflutningabíla á borð 
við rútur.

Arnar Guðnason sagði einnig frá 
endurgerð rútunnar Soffíu 2 sem er 
sögufrægur langferðabíll sem eld-
hugar gerðu upp af miklum sóma 
fyrir nokkrum misserum. Arnar sýndi 

Soffíu 2 síðan framan við Snorrastofu 
eftir samkomuna. Guðni Sigurjónsson 
faðir Arnar og og Guðmundur Kjerúlf 
voru lengst af samstarfsmenn við bíla-
smíðarnar í Reykholti.

Fullt var út úr dyrum í Snorrastofu 
þetta kvöld. Viðburðurinn þótti afar 
vel heppnaður og greinilega mikill 
áhugi á sögu þessa merka kafla í iðn- 
og bílasögu Íslands sem bílasmíðin í 
Reykholti réttilega var.

Meðfylgjandi myndir tók Guðlaug-
ur Óskarsson í Reykholti og eru þær 
birtar hér með góðfúslegu leyfi hans.

Fullsetinn salur í hinni fögru Snorrastofu.
guðmundur Ingi Kjerúlf 

flytur erindi sitt.

rútan Soffía 2 fyrir utan byggingu gamla Héraðsskólans í reykholti 
hvar hún sótti oft nemendur og skilaði þeim af sér í gamla daga.

aðalsteinn Símonarson úr bæ, Páll bergþórsson veðurfræðingur frá Fljótstungu og 
Snorri Jóhannesson á augastöðum hlustuðu af athygli.

Frá vinstri: Jónas Kjerúlf, guðjón Sólmundsson, Pétur Jónsson, Ólafur Óskarsson, guðmundur bachmann og guðlaugur Óskarsson. Sæmundur ásgeirsson og Haukur Júlíusson heilsast.

Elínborg Kristinsdóttir ekkja guðna Sigurjónssonar bílasmiðs var 
meðal þeirra sem áttu veg og vanda að uppgerð Soffíu 2. Hér er 
hún (t.v.) með vinkonu sinni Jónínu Eiríksdóttur í reykholti.

aðdáendur skoða Soffíu 2.

Fullur salur.
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Ég er þjóðfræðingur og dokt-
or í íslenskum bókmenntum 
og er nú sjálfstætt starfandi 

fræðimaður“ segir hún aðspurð um 
fræðimennskuna. „Ég hef setið við 
skriftir og fræðastörf í vetur, - fór bara 
aftur á gamla borðið mitt á Stofnun 
Árna Magnússonar þar sem ég var í 
fóstri þegar ég var í doktorsnámi. Þá 
bar ég saman skjöl um galdramálin 
og galdrasögurnar í munnmælum,“ 
útskýrir Ólína. Hún segist svo hafa 
fyrir nokkrum árum fengið hugmynd 
að nýju rannsóknarverkefni. „Ég var 
byrjuð að sinna því þegar atvikin 
höguðu því þannig að ég var kosin á 

þing 2009. Eftir það kjörtímabil, árið 
2013, varð ég varaþingmaður og tók 
þá þetta rannsóknarverkefni upp aft-
ur. En þá hagaði forsjónin því þannig 
að ég fór aftur inn á þing haustið 2015 
við fráfall Guðbjartar Hannessonar og 
ég gegndi þingstörfum þar til síðasta 
haust. Eftir að þingferlinum lauk sneri 
ég mér alfarið að þessu verkefni sem 
ég er að sinna núna. Ég ætla að ljúka 
því og það verður vonandi bók.“

Ólína segist að svo stöddu ekki 
vilja gefa of mikið upp um verkefnið. 
Hún neitar því þó ákveðið þegar hún 
er spurð hvort verkefnið snúist um 
stjórnmálaleg efni. „Nei, nei. Þetta 

er þjóðfræði- og menningarsöguleg 
rannsókn. Ég hef fengið styrk til þess 
frá Rannsóknarsjóði Íslands og von-
ast eftir að fá framhaldsúthlutun til að 
ljúka því.“

Stjórnmálakaflanum lokið
Ólína segist hætt í pólitík. „Það eru 
ekki mín áform núna að snúa aftur í 
stjórnmálin. Þetta var ágætt að prófa 
þetta. Meðan ég fann traustið vildi 
ég vinna kjördæminu vel og mínum 
kjósendum. Þetta breyttist síðastliðið 
haust,“ segir hún. Með því vísar Ólína 
til þess að hún fékk ekki efsta sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Norðvestur-

kjördæmi í prófköri eins og hún sóttist 
eftir og ákvað þá að taka ekki sæti á 
framboðslistanum. Hún segist samt 
ekki vilja æðrast yfir því. „Nei, nei. 
Þetta er bara búið. Pólitíkin er eins og 
ástarsamband. Á meðan það er gaman 
og traustið er gagnkvæmt þá endist 
það. En þegar eitthvað brestur þá er 
það bara búið.“

En fyrst það var svo að Ólína sóttist 
eftir fyrsta sæti, þá hlýtur hún að hafa 
vilja halda áfram sem þingmaður á 
þessu kjörtímabili. Þótti henni gam-
an á vettvangi stjórnmálannna? „Oft 
fannst mér það, en þingmennskan 
er gríðarlega erfitt starf,“ svarar hún 

að bragði „og kannski var það meira 
af samviskusemi og skyldurækni við 
Samfylkinguna sem ég gaf kost á mér 
heldur en bein löngun til að vera í 
stjórnmálaatinu“ segir hún.

Erfið störf þingmanna
Þessi síðustu orð Ólínu fá hana til að 
líta um öxl. Hún settist á þing þegar 
efnahagshrunið haustið 2008 var ný-
skollið á. „Kjörtímabilið 2009 til 2013 
var mjög erfitt. Það var mikil óbilgirni 
í samfélaginu. Mér kom það sérstak-
lega á óvart hvað þingmannsstarfið 

„Kjósendur 
hafa alltaf 
rétt fyrir sér“

Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir fyrrum þingmaður:

REYKJAVÍK: Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir fyrrverandi þingmaður 
Samfylkingar í Norðvesturkjördæmi, og þar með Vesturlands, lætur ekki 
deigan síga þó hún sé stigin út úr orrahríð og erli stjórnmálanna. Í síðustu 
viku sendi hún frá sér nýja og afar glæsilega bók. Hún hefur tekið aftur 
upp þráðinn við fræðastörf og stendur nú með fjölskyldu sinni í flutning-
um frá Ísafirði til Reykjavíkur. Vesturland hitti Ólínu í síðustu viku. Hér 
lítur fyrrum þingmaður landshlutans um öxl, segir frá nýjum verkefnum 
og talar auðvitað líka um stjórnmálin.

VIÐTAl

Þingmennskan var Ólínu góður skóli og hún 
segist eftir þá reynslu bera mikla virðingu fyrir 

þeim sem gegni þeim vanþakklátu störfum 
fyrir land og þjóð. Hér er þingmaðurinn Ólína 

Þorvarðardóttir í garði alþingishússins.
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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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naut lítillar virðingar. Ég varð svo 
gáttuð á því hvernig var hægt að koma 
fram við alþingisþingmenn sem eiga 
alla virðingu, tillitssemi og þakklæti 
skilið því þetta fólk er illa launað og 
vinnur undir miklu álagi. Kjörtímabil-
ið eftir hrun var eins og sláturtíð og 
vertíð á sjó allan tímann, og þannig er 
það oftast. Ef fólk tekur starfið alvar-
lega, mætir á nefndafundi og í þingið, 
undirbýr sig fyrir umræður í þinginu, 
er að smíða þingsályktunartillögur og 
frumvörp eftir því sem efni gefast til 
– þá er það að vinna 12-16 tíma á sól-
arhring og stundum lengur.“

Ofan á þetta bættist svo að vera 
landsbyggðarþingmaður. Norðvestur-
kjördæmi nær t. a. m. frá Akranesi um 
Vestfirði og norður í Skagafjörð. „Það 
gat alveg skeð að ég þurfti að hendast á 
stóran fund norður í Skagafirði og vera 
svo komin nokkrum klukkutímum 
síðar í Borgarnes. Svo átti ég að vera 
klár og undirbúin fyrir nefndarfund í 
þinginu í beinni útsendingu klukkan 
níu morguninn eftir. Almenningur 
gerir sér enga grein fyrir því hvernig 
störf þetta eru. Sumir halda að stjórn-
málamenn séu einhver forréttinda-
hópur og af því það er aldrei hægt 
að gera svo öllum líki þá er hraunað 
yfir þingmenn. Þeir eru teknir fyrir 
persónulega og lenda margir hverjir 

í ósanngjarnri umræðu í fjölmiðlum, 
jafnvel langtímum saman. Þetta slítur 
fólki. Ég lenti svo sem ekki illa í því 
sjálf en ég varð vitni að þessu og fann 
sjálf fyrir því af og til.“

Komið að óvörum
Þingsetu Ólínu lauk á síðasta ári. Eins 
og fyrr var greint beið hún lægri hlut 
í prófkjörsbaráttu um efsta sæti Sam-
fylkingarinnar í Norðvesturkjördæmi. 
Guðjón Brjánsson fyrrum forstjóri 
Heilbrigðisstofnunar Vesturlands sem 
búsettur er á Akranesi varð hlutskarp-
ari. Hann fékk fyrsta sætið og komst 
á þing.

Á bak við þetta allt er mikil saga. 
Guðbjartur Hannesson frá Akranesi 
hafði verið þingmaður og oddviti lista 
flokksins. Hann féll frá 23. október 
2015. „Ég hafði verið þingmaður 
2009-2013 en í kosningunum 2013 
missti Samfylkingin annað þingsæti 
sitt í Norðvesturkjördæmi og ég varð 
varaþingmaður. Ég kom svo aftur inn 
á þing með mjög stuttum fyrirvara 
þegar Guðbjartur Hannesson veiktist 
tveim árum síðar. Þá varð ég að henda 
öllu frá mér sem ég hafði í höndun-
um. Ég lenti strax í mjög mikilli vinnu 
vegna þingstarfanna. Þar af leiðandi 
hafði ég sára lítinn tíma fyrir próf-
kjör og kosningar. Ég var á bólakafi 

í vinnu og gerði mér ekki grein fyrir 
því að verið væri að grafa undan mér. 
Samfylkingingin var á þessum tíma í 
frjálsu falli í skoðanakönnunum og 
alvarleg forystukreppa innan flokks. Í 
raun hefði ég ekkert átt að gefa kost á 
mér, en hollustan við flokkinn réð því 
að mér fannst ég ekki geta yfirgefið 
„póstinn“ ef svo má segja. Flokkurinn 
átti á þessum tíma svo mjög undir 
högg að sækja að félaga minna vegna 
vildi ég standa mína pligt. Það bara 
einhvern veginn hvarflaði ekki að mér 
að upp kæmi sú staða hjá Akurnesing-
um að vilja ná til sín þingsætinu, en 
það var einmitt það sem gerðist.“

Skagamenn heimtuðu þingsæti
Ólína útskýrir þetta betur. Hún segir 
að þetta hafi verið sáraeinfalt. Guð-
bjartur Hannesson var frá Akranesi. 
Eftir fráfall hans töldu Skagamenn að 
„þeirra“ fulltrúi ætti áfram þetta efsta 
sæti Samfylkingarinnar í kjördæminu. 
„Þeim var bara alveg sama um mig og 
mín störf. Samfylkingarfólk á Akra-
nesi er miklu fjölmennara heldur en 
á félagarnir á Vestfjörðum. Þannig að 
það voru Akurnesingarnir sem hentu 
mér út. Vestfirðingarnir studdu mig en 
höfðu ekkert roð gegn Skagafólkinu 
og þar sem Norðvesturlandið tók ein-
faldlega lítinn sem engan þátt í þessu 

prófkjöri og studdi hvorugan aðilann, 
þá fór sem fór. Það munaði svosem 
ekki miklu, en alveg nógu miklu til 
að ég mun ekki gefa aftur kost á mér 
fyrir Norðvesturkjördæmi. Í þeirri af-
stöðu felst enginn hroki. Þetta er bara 
svona og ég útset mig ekki aftur fyr-
ir atburðarás af þessu tagi. Það gerir 
enginn. Ég var sitjandi þingmaður og 
þess vegna ekki um neitt annað að 
ræða í þessu tilfelli en að halda þing-
sætinu eða hætta.“

Þrátt fyrir þetta segist Ólína ekki 
harma hvernig fór. Það hafi sína kosti 
að söðla um í lífinu. „Ég finn að ég 
er miklu hvíldari eftir að ég hætti á 
þingi. Púlsinn er jafnari og að mörgu 
leyti sterkari. Eftir að hafa prófað störf 
þingmannsins ber ég mikla virðingu 
fyrir þeim sem sinna þingstörfum. 
En ég er ekkert spennt að endur-
taka þetta. Ég er líka komin á miðjan 
aldur og þarf að fara að nýta mína 
hæfileika út frá minni menntun – vil 
fara að sinna mínum hugðarefnum. 
Maður veit svo sem aldrei hvert lífið 
ber mann. Ef það kemur upp einhver 
spennandi staða þá er ég alveg vís með 
að sækja um hana, en mér hugnast vel 
tilhugsunin um að fá útrás með því 
að sinna fræðastörfum. Ég er ekki í 
neinni örvæntingu að leita að neinu. 
Ég uni hag mínum vel. “

Hefur áhyggjur af hægrisveiflu
Þrátt fyrir að Ólína segist hafa kvatt 
vettvang stjórnmálanna lætur hún eft-
ir sér að hafa skoðanir á þjóðmálun-
um. Hún er enn skráður félagi í Sam-
fylkingunni en segist ekki vera virk í 
flokkstarfinu. Þegar hún er spurð að 
því hvernig henni lítist á stöðu lands-
mála nú stendur ekki á svari. „Ég hef 
miklar áhyggjur af þessum hægri 
áhrifum sem við sjáum blossa upp 
núna. Við sitjum uppi með hreina 
hægri stjórn sem stefnir leynt og ljóst 
að því að einkavæða samfélagsstoðir 
eins og heilbrigðis- og menntakerfið. 
Mér finnst það grafalvarlegt mál hjá 
jafn lítilli þjóð sem verður að standa 
saman og sýna dugnað ef hún ætlar að 
standa undir því að vera samfélag. Við 
verðum að hafa gott heilbrigðiskerfi. 
Við verðum að reka það á samfélags-

legum forsendum og hafa skýra sýn 
á hvernig það skuli gert. Heilbrigð-
iskerfið á að vera fyrir fólkið í landinu 
en ekki einhver hagtala inni í Excel-
skjali sem menn geta fiktað í fram 
og til baka til að ná fram einhverjum 
sparnaðaráformum og sýna „jákvæða“ 
niðurstöðu. Það eru til peningar í rík-
iskassanum núna – hafa aldrei verið 
meiri – og það er hægt að forgangsraða 
innan þess ramma sem við höfum. Þar 
ættu heilbrigðis- og menntakerfið að 
hafa algeran forgang. Hvernig geta 
menn verið svo sinnulausir að glutra 
niður samfélagslegu fjöreggi eins og 
heilbrigðis- og menntakerfi sem þeim 
hefur verið trúað fyrir? Ástandið á 
Landsspítalanum er bara lífsháski,“ 
segir Ólína með þunga í röddinni.

Hún segist sjálf hafa upplifað 
stöðu mála með nána aðstandendur. 
„Hvernig má það vera að níræð kona 
skuli vera látin liggja brotin á spítala-
ganginum? Síðan á bara að senda hana 
heim daginn eftir aðgerð þó mann-
eskjan standi ekki undir sjálfri sér. 
Maður verður bara hræddur að verða 
vitni að svona löguðu.“

Allt fór úrskeiðis
Við víkjum talinu að stöðu Samfylk-
ingarinnar sem nánast þurrkaðist út 
í síðustu þingkosningum fyrir réttu 
hálfu ári síðan. „Kjósendur hafa alltaf 
rétt fyrir sér. Menn verða bara að horf-
ast í augu við það. Ef fylgið fer þá er 
ástæða fyrir því. Menn eiga ekki að 
veigra sér við að horfast í augu við 
það.“

Ólína segir blasa við að Samfylk-
ingin hafi gert eitthvað rangt. Að 
hennar mati hafi margt hjálpast þar 
að. „Flokkurinn tók að sér alltof stórt 
verkefni að endurreisa hér allt eftir 
hrun. Hreinsunarstarfið fór mjög illa 
með flokkinn.“ Hún bendir einnig á 
að flokkurinn hafi á sama tíma unnið 
að framgangi og breytingum innan 
þriggja stórra málaflokka. „Þetta voru 
Evrópumál, sjávarútvegsmálin og 
stjórnarskrármálið. Allt rann þetta út 
í sandinn. Það gerði það að verkum 
að flokkarnir báðir, Samfylking og 
VG, misstu ákveðinn trúverðugleika. 
En Samfylkingunni var af einhverj-
um ástæðum kennt um það, sem ég 
hef aldrei skilið. VG hélt nú til dæmis 
utan um sjávarútvegsmálin og klúðr-
aði þeim. Fór mjög illa að ráði sínu og 
lempaðist að lokum á það að gera engar 
breytingar á sjálfu kerfinu heldur fara 
út í að setja á veiðileyfagjöld í staðinn. 
Með því að klúðra þessum þremur 
málum hvarf ákveðinn trúverðugleiki 
sem vonlegt var. Ég skil það bara mjög 
vel. Síðan bætti náttúrulega ekki úr 
skák þegar urðu formannsskipti í 
Samfylkingunni og Árni Páll Árnason 
nýkjörinn formaður greip tækifærið 
til að reyna að þvo hendur sínar af 
Jóhönnu Sigurðardóttur og tala gegn 
hennar stjórnunarháttum. Það olli 
einfaldlega klofningi í flokknum sem 
ekki hefur gróið enn. Það myndaðist 
óeining, reiði og hlutir voru óupp-
gerðir. Flokkurinn átti linnulaust í 
þessum erfiðleikum. Svo þegar Oddný 
Harðardóttir tekur við rétt fyrir síð-
ustu þingkosningar lendir hún í þeirri 
stöðu að verða að segja af sér vegna 
þess að flokkurinn stóð uppi með þrjá 
þingmenn. Hafði verið með 20 þing-
menn þegar ég fór inn á þing 2009. 
Það segir sig auðvitað sjálft að það 
hefur allt farið úrskeiðis. Samfylkingin 
varð fórnarlamb eigin óeiningar.“

Ekki harður Evrópusinni
Samfylkingin hefur að sögn Ólínu 
eiginlega ekkert verið í umræðunni 
síðastliðið ár nema þegar rætt er um 
hrapandi fylgi. „Það er auðvitað alvar-
legt fyrir stjórnmálaflokk sem ætti að 
vera kjölfesta í stjórnmálum að hann 
hefur engin mál. Eina málið sem er 
tengt við Samfylkinguna er Evrópu-
sambandsmálið. Það er líka umhugs-
unarefni.“

Ertu gallharður Evrópusinni?
„Nei, nei. Ég það bara alls ekki. En 

ég vil hins vegar þjóðaratkvæðgreiðslu 

Ólína og Skutull hundur þeirra hjóna. Skutull er viður-
kenndur leitarhundur björgunarsveita og á að baki 40 
útköll með húsmóður sinni. Hann er nú orðinn níu ára og 
nálgast eftirlaunaaldurinn.

Það gustaði oft um 
Ólínu þegar hún var 
á þingi á miklum 
átakatímum í kjölfar 
efnahagshrunsins 
haustið 2008. Þessi 
mynd sýnir hana í 
viðtali í þinghúsinu 
við austurvöll við 
Heimi Má Pétursson 
fréttamann á Stöð 2.
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rEYKJaVÍK: Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir 
er vissulega hæfileikarík kona og hún 
situr ekki auðum höndum. á borðinu fyrir 
framan okkur þar sem við sitjum á heimili 
Ólínu og fjölskyldu hennar í reykjavík er 
einmitt nýjasta afurð hennar. Það er bók 
sem kom út í síðustu viku. afar glæsilegt 
og vandað rit sem ber titilinn „Við Djúpið 
blátt – Ísafjarðardjúp.“ Þetta er árbók 
Ferðafélags Íslands 2017. aðeins hálfu ári 
eftir að Ólína hættir á þingi sendir hún frá 
sér þetta rit sem hún hefur haft í smíðum 
undanfarin misseri.

VIll GlÆÐA ÁHUGA
„Ég hóf að skrifa þessa bók eftir að ég 
hætti á þingi 2013. Það ár var mér falið það 
verkefni að skrifa bók um Ísafjarðardjúp 
sem árbók Ferðafélagsins. Ég lauk þessu 
verki nánast 2015 áður en ég settist aftur 
á þing. Svo þegar ég hætti á þingi í haust 
var sjálfur útgáfuferillinn farinn af stað með 
bókina, þ. e. a. s. umbrot, prófarkavinna 
og þess háttar, og ég sneri mér að henni 
aftur. Þannig séð hittist þetta mjög vel á 
og nú er bókin komin út.“

Hún segist vona að þessi bók glæði 
áhugann á Vestfjörðum og Ísafjarðardjúpi 
sem hún þekki orðið vel. „Ég hef búið á 
Ísafirði síðustu 16 árin. áður átti ég heima 
þar í átta ár en ég fluttist upphaflega til 
Ísafjarðar 1973 þar sem faðir minn tók við 
stöðu sýslumanns og bæjarfógeta. Ég hef 
mikið gengið um Vestfirði enda elska ég 
útvist, var hestamanneskja í ein 40 ár og 
sem stelpa var ég alltaf í sveit á sumrin. Ég 
hef alltaf verið mikið úti við, það er mér 
eiginlega lífsnauðsynlegt. á síðustu árum 
hef ég snúið mér að gönguferðum og 
fjallamennsku.“

FER YFIR VÍTT SVIÐ
Í bókinni er meðal annars lýst fjölmörgum 
gönguleiðum milli fjarða og yfir heiðar. „Ef 
fólk fór landveg milli staða við Djúp þá hélt 
það yfir heiðarnar. Megin samgönguleið-
irnar um aldir voru hins vegar með bátum 
og skipum á sjó. Fólk áttar sig ekki alveg á 
því í dag hvernig samgöngur bæði í Djúpi 
og víðar á Íslandi breyttust þegar þær 
færðust á land með bílaöld og lagningu 
vega. áður byggðust gjarnan upp lítil 
verðbúðaþorp á útnesjum því menn 
sóttu sjóinn og fóru á milli á árabátum. 
Þegar vélbátarnir komu og svo bílarnir 
lögðust litlu verðbúðaþorpin yfirleitt af og 
byggðin færðist þangað sem verslun og 
þjónustu var að finna. Þá tóku við staðir 
eins og Ísafjörður þar sem voru leiðir að 
og frá bæði af sjó og á landi. Ísafjörður 
var um þar síðustu aldamót þriðji stærsti 
þéttbýlisstaður landsins, miðstöð verslun-
ar- og atvinnulífs með ásgeirsverslun sem 
var eitt stærsta verslunarveldi landsins í 
broddi fylkingar.“

Ólína segir það hafa verið sárt 
að fylgjast með því seinni ár hvernig 
staða byggða við Djúpið hefur breyst. 

„Kvótakerfið hafði sín áhrif á þróunina, 
sérstaklega síðustu þrjá áratugina. Djúpið 
sjálft er eyðileg á að líta í dag, það er 
nánast enginn hefðbundinn búskapur 
lengur. Ísafjörður er nú fyrst aðeins að 
ná vopnum sínum aftur, helst fyrir tilstilli 
ferðaþjónustunnar. En eftir að kvótakerf-
inu var komið á þá hafa fiskvinnsla og 
–útgerð vart verið svipur hjá sjón hvorki 
á Ísafirði né á stöðunum í kring.“

Þegar Ólínu var falið það verkefni 
að skrifa árbók FÍ um Djúpið þá lagðist 
hún í rannsóknavinnu. „Þegar ég skrifaði 
doktorsritgerðina mína var ég að fjalla 
um ýmislegt sem tengdist Ísafjarðar-
djúpi og sögu þess svo sem Spánverja-
vígin 1615 og galdramálin sem voru 
hatrömm á Vestfjörðum og tengdust 
ekki síst Djúpinu. Sem þjóðfræðingur hafði 
ég líka kynnt mér ýmislegt varðandi átrún-
að á náttúrusteina, lækningamátt grasa 
og fleira. Við ritun árbókarinnar ákvað 
ég að taka allt þetta með. Þarna er sem 
sagt sagan, en líka þjóðfræðin til viðbótar 
við lýsingar á staðháttum, náttúrufari 
og ferðaleiðum. Yfir öllu verkinu eru svo 
ritstjórn og ekki síst ritstjórinn, gísli Már 
gíslason sem ber ábyrgð á útliti hennar, 
myndvinnslu, kortum og frágangi. Það eru 
ýmis árvökul augu sem vaka yfir bók eins 
og þessari meðan hún er í vinnslu, enda 
er bókin fallegur gripur, ekki síst vegna 
ljósmyndanna sem prýða hana.“

BóK Á TÍMAMóTUM
Samhliða útkomu þessarar bókar þá 
standa Ólína og fjölskylda hennar á tíma-

mótum. Þau eru að hverfa frá Ísafirði.
„Já, nú erum við að flytja suður til 

reykjavíkur. Við höfum selt húsið okkar á 
Ísafirði og flytjum á brott í ágúst. Þar með 
er Ísafjarðarævintýrið búið,“ segir Ólína. 
Hún segist sjálf fædd og uppalin sem barn 
í reykjavík. „Ég er reykvíkingur og hér á 
ég heima. Mér þykir vænt um Ísafjörð en 
öllu er afmörkuð stund og nú er sá kafli á 
enda. Ég bjó þarna á meðan mér fannst ég 
eiga þar erindi, ekki síst sem þingmaður í 
norðvesturkjördæmi. Mér hefur alltaf verið 
mjög umhugað um málstað Vestfirðinga 
og á meðan ég gegndi þingmennsku fyrir 
svæðið vildi ég búa fyrir vestan og deila 
kjörum með þeim þarna búa. nú held 
ég að mínu hlutverki þarna sé lokið. Mér 

finnst því ágætt að geta lagt þessa bók 
um Djúpið á borðið í kveðjuskyni um leið 

og ég geng út og loka á eftir mér. Þetta er 
kannski svona kveðjuóður til svæðisins.“

Ný bók er kveðjuóður til djúpsins

Ólína á heimili sínu í 
reykjavík.

nýja árbók Ferðafélagsins um 
Ísafjarðardjúp eftir Ólínu Þorvarðar-
dóttur er veglegt rit.

Ólína áir í útivistarferð ásamt eiginmanni 
sínum Sigurði Péturssyni sagnfræðingi.
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um þetta. Ég vil sækja um aðild, 
ljúka samningaviðræðum og þjóðar-
atkvæðagreiðslu svo fólk geti tekið 
upplýsta ákvörðun. Ekki einhverja 
þjóðaratkvæðagreiðslu um eitthvað 
sem enginn veit hvað er. Á að fara í 
viðræður? Til hvers á að hafa þjóðar-
atkvæðagreiðslu um það? Við erum 
með stjórnvöld sem eiga að starfa í 
þágu lands og þjóðar. Þau sækja um 
þetta, þau semja, reyna að ná hag-

stæðri niðurstöðu og svo er það bara 
borið undir þjóðina. Einfalt mál.“

óeining í ríkisstjórninni
Ólína segir það mikinn galla að stjórn-
málaumræðan á Íslandi sé svo yfir-
borðs- og sveiflukennd. „Það kom mér 
á óvart þegar ég var á þingi hvað það 
er lítil stjórnfesta á Íslandi. Slíkt getur 
verið hættulegt fyrir svona litla þjóð. 
Ákvarðanir standa ekki milli kjör-

tímabila af því að nýr meirihluti telur 
sig hafa leyfi til að mölbrjóta það sem 
annar meirihluti var búinn að gera 
stuttu áður. Að neyta alltaf aflsmunar í 
stað þess að virða lýðræðið, kann ekki 
góðri lukku að stýra.“

Aðspurð að því hvort hún telji að 
núverandi ríkisstjórn haldi velli út kjör-
tímabilið segist hún efins um það. „Það 
kæmi mér ekki á óvart að hún liðaðist 
í sundur. Það er innri óeining þarna. 

Þetta minnir mig svolítið á ríkisstjórn 
Jóhönnu Sigurðardóttur nema það er 
ekki eins mikið undir. Meirihlutinn er 
tæpur og við sjáum þess strax merki að 
menn eru ekki á einu máli, og eru ekki 
alveg að stíga í takt. Ég yrði ekkert hissa 
þó þessi stjórn færi frá áður en kjör-
tímabilið er búið, en maður veit aldrei. 
Hagsmunaöflin eiga mikið undir að 
þessi stjórn lafi og þegar hagsmunaðil-
ar krækja saman klónum þá getur það 
verið býsna fast faðmlag. Ég er ekki frá 
því að útgerðarauðvaldið vilji viðhalda 
þessari ríkisstjórn sem og fleiri aðilar 
sem vilja græða á einkavæðingu heil-
brigðisþjónustu og svo framvegis.“

Kvótakerfið bítur nær
Spjall okkar hlýtur einnig að leiða að 
sjávarútvegsmálunum sem ávallt hafa 
verið Ólínu mjög hugleikin. Nýju-
stu tíðindi af HB Granda á Akranesi 
hafa á ný kveikt í umræðunni um 
þann málaflokk. „Meðan það voru 
aðeins litlu þorpin sem urðu fyrir því 
að kvótinn var fluttur á brott og fólk-
ið sat eftir á vonarvöl þá ypptu flestir 
öxlum. Þetta þótti svo langt í burtu 
og fólki fannst þetta ekki koma sér 
við. Nú eru afleiðingar kvótakerfisins 
hins vegar farnar að færast nær stærri 
þéttbýlisstöðum. Sem dæmi má nefna 
Þorlákshöfn, Vestmannaeyjar og nú 
Akranes. Þá fara menn kannski að átta 
sig á því um hvað allt þetta snýst. Það 
eru tíu sterkir aðilar farnir að stjórna 
sjávarútveginum hérna á Íslandi. Þetta 
er umhugsunarefni. Þessu getur í raun 

enginn stemmt stigu við nema stjórn-
völd og þá með því að skapa heil-
brigðari leikreglur en þær sem nú gilda. 
Það var bara tímaspursmál hvenær 
röðin kæmi að Akranesi og enginn veit 
hver er næstur.“

Ólína segir að þegar svona fáir 
eru eftir sem eru ráðandi í greininni 
þá snúist rekstur sjávarútvegsins ekki 
lengur um að skapa byggðafestu í 
landinu eða samfélagslega auðsæld. 
„Þessum stórfyrirtækjum er alveg 
sama um það. Samherji er með um 80 
prósent sinna umsvifa erlendis. Menn 
halda að þetta séu íslensk fyrirtæki en 
sumhver eru það bara að nafninu til. 
Það er ekki allt sem sýnist.“

Steingrímur J. stóð ekki við 
orð sín
Þegar Ólína er spurð hvað hún telji til 
ráða svarar hún strax: „Það á að inn-
kalla kvótann innan tiltekinna tíma-
marka. Það á að taka skilgreindan 
hluta aflaheimildanna og bjóða út á 
opnum markaði. Bara það gæti ver-
ið fyrsta skref og myndi breyta miklu 
fyrir byggðirnar. Segjum 20 þúsund 
tonna þorskkvótapottur. Steingrímur J. 
Sigfússon þáverandi fjármála- og sjáv-
arútvegsráðherra heyktist á þessu í rík-
isstjórn Jóhönnu Sigurðardóttur. Þetta 
var það sem ég lagði til sem síðustu 
nauðvörn í þessum málum á þeim tíma 
sem til stóð að gera breytingar á kvóta-
kerfinu. Steingrímur var búinn að lofa 
mér að gera þetta. Það gerði hann í vitna 
viðurvist inni á þingflokksfundi Sam-
fylkingarinnar. Daginn eftir stóð það 
ekki lengur. Það hefur einhver heimsótt 
hann í millitíðinni. Eftir þetta fokkaðist 
málið allt upp. Það var farin sú leið að 
setja einungis á veiðigjöld sem auðvit-
að fela ekki í sér neina kerfisbreytinu. 
Svo þegar ný ríkisstjórn tók við þá var 
það fyrsta sem hún gerði að lækka þau. 
Þetta leiddi í ljós að hagsmunaaðilarnir 
og útgerðin á sína fulltrúa á þingi og í 
öllum stjórnmálaflokkum,“ segir Ólína 
og bætir svo við með festu og alvöru í 
svipnum: „Öllum.“

Ólína segir að á einhverju árabili 
hefði mátt auka þennan útboðspott 
með því að setja í hann aukingu á kvót-
anum, nýjar tegundir og svo framvegis. 
„Tekjurnar af þessu kvótaútboði hefði 
svo átt að segja í auðlindasjóð. Í þann 
sjóð ættu líka að renna tekjur af öðr-
um auðlindum svo sem orkuvinnslu 
og ferðaþjónustu. Þá peninga mætti 
svo nota til að styrkja innviði samfé-
lagsins og rannsóknir og þróun innan 
atvinnuveganna. Menn eiga ekkert að 
veigra sér við því að fara í þetta. Þetta 
er ekkert flókið og samfélagslegur 
ávinningur af slíku fyrirkomulagi er 
ótvíræður. En það er svo einkennlegt 
með íslensk stjórnmál – þegar upp er 
staðið er alltaf einhver annar ávinning-
ur en sá samfélagslegi sem verður ofan 
á. Því þarf að snúa við. Ef við ætlum að 
komast af sem þjóð má aldrei slaka á 
kröfunni um að almannahagsmunir 
séu ofar öllum öðrum hagsmunum.“

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

Ólína með Sigurði 
Péturssyni eigin-
manni sínum.

á ferð um landið við hina 
frægu landeyjarhöfn.
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Fjárhagur Borgarbyggðar styrkist 
og sveitarfélagið á góðri vegferð
BORGARBYGGÐ: Ársreikn-

ingur Borgarbyggðar fyrir árið 
2016 var afgreiddur í sveitar-

stjórn við seinni umræðu þann 11. maí 
sl.

Samkvæmt reglum um reiknings-
skil sveitarfélaga skiptist ársreikningur 
í tvo hluta. Annars vegar er A-hluti, 
sem er almennur rekstur sveitarsjóðs 
sem að mestu leyti er fjármagnaður 
með skatttekjum. Hins vegar er B-hluti 
sem eru stofnanir í eigu sveitarfélags-
ins og eru reknar sem fjárhagslega 
sjálfstæðar einingar. Undir B-hluta 
Borgarbyggðar fellur sorphirða, fé-
lagslegar íbúðir, Reiðhöllin Vindási, 
fjallskilasjóðir, fasteignir Hjálmakletts 
og fjármögnun Hjúkrunarheimilisins 
að Brákarhlíð. 

Afkoma umfram væntingar
Niðurstöður og lykiltölur ársreikn-
ingsins bera með sér að rekstur 
sveitarfélagsins gekk vel á árinu 2016. 
Afkoma sveitarsjóðs er mun betri en 
fjárhagsáætlun gerði ráð fyrir. Þá er 
efnahagur sveitarfélagsins traustur. 
Verulegur viðsnúningur hefur náðst í 
rekstri sveitarfélagsins á síðustu árum.

Gunnlaugur A. Júlíusson sveitar-
stjóri Borgarbyggðar segir að afkoman 
hafi verið döpur í mörg ár eftir efna-
hagshrunið haustið 2008. Þá varð at-
vinnulífið í Borgarbyggð fyrir ýmsum 
áföllum. „Til dæmis misstu um 200 
manns vinnu bara hjá einu fyrirtæki 
sem er Loftorka. Nú er hins vegar meira 
líf í atvinnulífinu þar sem ferðaþjón-
ustan hefur meðal annars lifnað við. 

Vindar blása nú hagstæðar 
en áður og fólki fjölgar í 
sveitarfélaginu. Svo var farið 
í ýmsar hagræðingaaðgerðir 
eftir síðustu sveitarstjórnar-
kosningar. Þær eru að skila 
sér nú. Samin var sérstök að-
gerðaáætlun þar sem meðal 
annars var ákveðið að losa 
og selja eignir. Það er reynd-
ar ekki alveg búið að klára 
fyrirhugaða eignasölu. Nú 
er búið að selja alls fyrir vel 
á fjórða hundrað milljóna 
króna. Þetta bætir lausafjár-
stöðu sveitarfélagsins.“

Sterkari fjárhagur
Betri tíð endurspeglast nú 
sterkt í reikningum Borgar-
byggðar. „Útkoman var ágæt 
árið 2015 og styrktist enn 
frekar 2016,“ segir Gunn-
laugur.

Rekstrarniðurstaða í samstæðu 
A+B hluta er þannig 427,1 m.kr. að 
teknu tilliti til reiknaðra liða. Það er 
196,1 m.kr. betri afkoma en gert var 
ráð fyrir í fjárhagsáætlun. Rekstrar-
tekjur A-hluta sveitarsjóðs eru 3.582,6 
m.kr. Þar af voru skatttekjur 1.992 
m.kr. og framlög frá Jöfnunarsjóði 
sveitarfélaga 1.018 m.kr. Heildartekj-
ur í samstæðu A+B hluta voru 3.935 
m.kr. sem eru 347 m.kr. hærri fjárhæð 
en áætlað var í fjárhagsáætlun. „Það 
helst í hendur aukin hagræðing, meira 
líf í atvinnugeiranum auk þess sem við 
fáum auknar tekjur úr Jöfnunarsjóði 

sveitarfélaga og íbúum fjölgar.“
Laun og launatengd gjöld námu alls 

2.045 m.kr. hjá A+B hluta samstæðu 
en 1.898 m.kr. hjá A-hluta. Stöðugildi 
Borgarbyggðar í árslok voru 257 og 
hafði þeim fjölgað um 1,8 á árinu. 
Kaup á vörum og þjónustu voru 1.243 
m.kr. hjá A+B hluta og 1.139 m.kr. hjá 
A-hluta. Fjármagnsgjöld voru 37,9 
m.kr. hjá A-hluta.

Skuldir lækka
Veltufé frá rekstri var 506,3 m.kr. hjá 
A+B hluta (364 m.kr. 2015) og 544 
m.kr. hjá A-hluta (266 m.kr. 2015). Það 
gerir 14,1% af heildartekjum hjá A-

hluta sem er hækkun frá 8,5% á fyrra 
ári. Í fyrra seldi Borgarbyggð eignir 
fyrir 237 m.kr.

Samhliða þessu lækka skuldir. Í 
tilkynningu frá sveitarfélaginu kemur 
fram að langtímaskuldir A-hluta „séu 
einungis 2,5 sinnum hærri en veltu-
fé frá rekstri miðað við að þær voru 
tæplega sexfalt veltufé á árinu 2015.  
Veltufjárhlutfall (hlutfall lausaskulda 
og lausafjármuna) er 1,58 miðað við 
0,83 á sl. ári. Skuldahlutfall A+B hluta 
er 119% og fyrir A-hluta er það 77%. 
Í sveitarstjórnarlögum er miðað við að 
skuldahlutfall fari ekki yfir 150%.

Afborganir langtímalána voru 273 

m.kr á árinu 2017 og lækkuðu lang-
tímaskuldir A+B hluta um 253 m.kr. 
milli ára. Skuldaviðmið var 78% fyrir 
A+B hluta í árslok og 56% fyrir A-
hluta. Heildarskuldir A+B hluta eru 
4.671 m.kr. og heildarskuldir A-hluta 
2.767 m.kr. Lífeyrisskuldbindingar 
eru 788 m.kr. og hækkuðu þær um 77 
m.kr. á árinu. Eiginfjárhlutfall er A+B 
hluta er 35% en A-hluta 48%. Hand-
bært fé í árslok var alls 641 m.kr. hjá 
A+B hluta. „Borgarbyggð er nú á góðri 
vegferð. Skýrt merki um það er að nú 
er farið að úthluta lóðum, bæði hér og 
á Hvanneyri. Fólk er í framkvæmda-
hug,“ segir Gunnlaugur A. Júlíusson.

borgarnesbær er hluti borgar-
byggðar. Íbúar sveitarfélagsins voru 

3.679 í árslok 2016 og hafði fjölgað 
um 39 frá árinu á undan.

gunn-
laugur a. 
Júlíusson 
sveitarstjóri 
borgar-
byggðar.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is
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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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Nokkrum dögum fyrir alþing-
iskosningarnar 2013 ritaði 
formaður Sjálfstæðisflokks-

ins eldri borgurum bréf þar sem 
hann tíundaði loforð um átak í þeirra 
þágu  Það átti snarlega að afnema 
kjaraskerðingu, lækka fjármagnstekju-
skatt og afnema tekjutengingar ellilíf-
eyris. Sjálfstæðisflokkurinn hjarir enn 
við völd og allt hefur þetta verið snið-
gengið svo ekki sé dýpra tekið í árinni, 
enn bíða aldraðir og nú er komið árið 
2017.

Hærra frítekjumark aldraðra
Við jafnaðarmenn áréttum að hækkun 
á frítekjumarki vegna atvinnutekna 
ellilífeyrisþega úr 25.000 krónum á 
mánuði í 100.000 krónur í áföngum 
á árunum 2018–2022 er breyting sem 
eingöngu gagnast þeim ellilífeyris-
þegum sem stunda atvinnu og hafa 
atvinnutekjur umfram 25.000 krónur 
á mánuði. Það eru einungis um 14% 
ellilífeyrisþega sem hafa yfirleitt at-
vinnutekjur og af þeim aðeins þriðj-
ungur sem hefur tekjur yfir þessum 
mörkum. Aðgerðin mun því ekki 
gagnast tekjulægstu lífeyrisþegunum. 
Hér þurfum við að gera betur og sam-
þykkja á alþingi hið fyrsta gjörning 
sem tryggir sæmandi afkomu, bæði 
aldraðra og öryrkja. Að því mun þing-
flokkur okkar vinna.

Sjálfstæðisflokkurinn segir að ekki 
sé meira svigrúm í hagkerfinu, með 
öðrum orðum að ekki séu til peningar 

í málaflokkinn. Þetta er rangt. Pen-
ingarnir eru til en þeir eru ekki í okkar 
höndum sameiginlega, heldur í vösum 

einkafyrirtækja sem fá t.d. óáreitt að 
nýta sér auðlindir þjóðarinnar án þess 
að þurfa að gangast undir þær sam-
félagslegar skuldbindingar að stuðla 
að velferð og jöfnuði með eðlilegri 
greiðslu fyrir afnotin.

duglaus ríkisstjórn
Það bíða verkefni í þágu aldraðra. 
Brýn eru þau sem lúta að almennum 
kjörum en ekki síður lausn á vanda 
þeirra sem bíða þjónustu, aðstoðar og 
stuðnings heima fyrir, hafa væntingar 
og loforð um ásættanlegt búsetuúr-
ræði í heimabyggð eða þeirra sem 
bundnir á sjúkrahúsi og eiga ekki ann-
an kost.

Í fjármálaáætlun sem nú er til 
umfjöllunar lofa stjórnvöld að byggð 
verði tæplega 300 hjúkrunarrými til 
að leysa vandann, aðallega á höfuð-
borgarsvæðinu. Þá liggja jafnframt 
fyrir loforð um að endurbæta eldra 

húsnæði á stofnunum sem víða eru 
starfrækt á undanþágum frá eftirlits-
aðilum, einnig að bæta dagþjálfun og 
fleiru er lofað. Allt er þetta jákvætt 
og í sjálfsögðu samræmi við nútíma-
leg viðhorf. Gallinn er bara sá að rík-
isstjórnin hefur ekki dug til að afla 
þeirra tekna sem nauðsynlegar eru til 
að hægt sé að standa við loforðin, enn 
vantar líklega um tug milljarða til þess  
Stefna og forgangsröðun ríkisstjórnar-
innar er orsökin.

Það er því miður rík ástæða til að 
efast um efndir. Það væri eftir öðru að 
Sjálfstæðisflokkurinn færi samvisku-
laus í þriðju kosningarnar í röð með 
sömu innihaldslausu loforðin og van-
efndirnar í farteskinu. Munu aldraðir 
sætta sig við að allt sé þá þrennt er?

Guðjón S. Brjánsson, 
alþingismaður.

Sala og ráðgjöf
Sími 540 1100

www.lifland.is Reykjavík
Lyngháls

Akureyri
Óseyri

Borgarnes
Borgarbraut

Blönduós
Efstabraut

Hvolsvöllur
Ormsvöllur

Lífland Borgarnesi

Akureyri

Egilsstaðir

Blönduós

Búðardalur

Hvammstangi

Hvolsvöllur

Reykjavík
Akranes

Selfoss

Vík í Mýrdal

Borgarnes

Verslanir Líflands
Endursöluaðilar

Ísafjörður
Sauðárkrókur

Hella

Höfn 

Lífland fyrir lífið í landinu í 100 ár

Hjá okkur færðu

Fóðurvörur 
Reiðfatnað og reiðtygi 
Bætiefni fyrir búfénað 
Girðingarefni
Rekstrarvörur 
og margt fleira

Komdu við og skoðaðu úrvalið

Aldraðir, eru ekki til peningar?

Útilistaverkið „grettistak“ við 
Dvalar- og hjúkrunarheimilið 

Höfða á akranesi.

AÐSENd GREIN

guðjón brjánsson 
þingmaður hugar að 
rauðum berjum.
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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!
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Eru �ugur, �ær
eða maurar að
ergja þig og bíta?

áhrifaríkur
og án allra
eiturefna

allt að
8 tíma
virkni

LAUSNIN HÖFÐASELI

Höfðaseli 15, Akranesi / Sími 435-0000 / www.gamar.is

Opið 8–16 alla virka daga

Þjónustar fyrirtæki og er 
móttökustöð fyrir endur- 
vinnslu og sorp á Akranesi.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 

Leikskólinn 
Vallarsel í 1. 
sæti
AKRANES: Leikskólinn Vallarsel á 
Akranesi hlaut 1. sæti í „Stofnun ársins 
- borg og bær“ árið 2017 í flokki minni 
stofnana. Niðurstöður úr könnun á 
„Stofnun ársins - Borg og bær“ voru 
kynntar á Hilton Nordica þann 10. 
maí síðastliðinn. Leikskólinn hefur 
verið í efstu sætum í stofnun ársins frá 
upphafi þátttöku og var meðal annars í 
2. sæti árið 2016.

Það eru félagsmenn Starfsmanna-
félags Reykjavíkurborgar (St.Rv.)sem 
velja „Stofnun ársins - Borg og Bær.“

Stærsti hópur félagsmanna 
Starfsmannafélagsins vinnur hjá 
Reykjavíkurborg. Auk þeirra starfa 
félagsmenn hjá fyrirtækjum Reykja-
víkurborgar, Akraneskaupstað, Sel-
tjarnarneskaupstað og fleirum. Val á 
„Stofnun ársins“ og „Fyrirtæki ársins“ 
er samvinnuverkefni SFR stéttarfélags, 
VR og St.Rv. auk fjármálaráðuneytis-
ins sem tekur þátt í könnuninni fyrir 
alla ríkisstarfsmenn.

Í könnun St.Rv. á „Stofnun ársins 
- Borg og bær“ er leitað eftir viðhorfi 
félagsmanna til vinnu sinnar og yfir-
manna, líðan þeirra í starfi, starfsum-
hverfi, tækjabúnað og hvernig sam-
skiptum er háttað á vinnustaðnum.

Könnunin á að gefa góða mynd af 
starfsumhverfi og starfsánægju starfs-
manna viðkomandi stofnunar eða 
fyrirtækis. Niðurstöðurnar geta svo 
gagnast starfsmönnum til að meta eig-
in vinnustað í samanburði við aðrar 
stofnanir og fyrirtæki. Þær geta einnig 
verið tækifæri fyrir stjórnendur að 
gera sér grein fyrir stöðu starfsmanna-
mála í stofnuninni og hvar þeir standa 
í samanburði við aðra. Úttekt sem 
þessi á einnig að gagnast stjórnendum 
til að hlúa að því sem vel er gert og 
bæta og breyta því sem betur má fara 
í starfinu.

Blaðinu er dreift í 7.000 eintökum 
á öll heimili á Kjalarnesi, í Kjós og á Vesturlandi.

Vallarselsfólk á akranesi í önnum dagsins í 
upphafi þessarar viku.


