
Helgistund 
á sólvöllum

Umhverfisverðlaun 
Sigríðar í Brattholti

28. september 2017 
15. tölublað, 3. árgangur 

Allir 10 þingmenn Suðurkjördæm-
is gefa kost á sér til áframhaldandi 
þingsetu. Flestir flokkanna stilla 

framboðslistunum upp vegna skamms tíma, 

nema Píratar sem héldu lokað prófkjör. Mik-
il óvissa er um skiptingu sæta í kjördæminu 
þar sem bæði Flokkur fólksins og væntanlegt 
samvinnuframboð Sigmundar Davíðs Gunn-

laugssonar hyggjast bjóða fram í kjördæminu. 
Afdrif þeirra framboða geta haft mikil áhrif 
á skiptingu þingsæta og fjölda þingmanna í 
hverjum flokki. Sjá fréttaskýringu bls. 8-9.

Allir vilja áfram

 

Um er að ræða garðyrkjubýlið Asparlund, Laugarási, Bláskóga
byggð. Landið er skógi vaxið. Á landinu eru m.a. gróðurhús, 
pökkunarhús og lítið hesthús. 

Gróðurhúsin eru um 1.489,4 fm 
að stærð. Rósaræktun hefur verið 
í húsunum undan farin ár. Pökk
un   ar hús og geymsla er sam tals 
134,9 fm. Býlinu fylgja 2 sekúndu
lítrar af u.þ.b. 90°C heitu vatni. 
Lóðin er 1,2 ha. 

Landið liggur vel við umferð, góðir möguleikar á heimasölu og 
ferða  þjónustu. 

Tilboð óskast

ASPARLUNDUR, BLÁSKÓGABYGGÐ

Steindór Guðmundsson 
Löggiltur fasteignasali: 
Sími 4802901 
steindor@log.is

þvottavélar

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 
1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 
notendahandbók.
verð: 139.900,- 

914550046

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

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg 
þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.
verð: 99.900,-

914913410

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 481 3333

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

SJÁLFLÍMANDI 
HNÍFAPARA-

SKORÐUR

Hjálpa þér að halda öllu í skorðum í skúffum.Einning sjálflímandi filt til
að klæða skúffur og filt með verjandi efni svo ekki falli á silfur og silf-

urplett.Við eigum líka fægilög,fægiklúta og ídýfulög til að hreinsa.
SENDUM Í PÓSTKRÖFU.

SJÁLFLÍMANDI HNÍFAPARASKORÐUR

Gullkistan - Frakkastíg 10 - Sími: 551-3160.
netfang: gullkistan@vortex.is  - heimasíða: thjodbuningasilfur.is
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ný stjórn lkl. Hveragerðis

Ævar Þór Benediktsson 
hlaut fjölmiðlaverðlaun 
umhverfis- og auðlinda-

ráðuneytisins og Sigþrúður Jónsdóttir 
fékk Náttúruverndarviðurkenningu 
Sigríðar í Brattholti í dag. Verðlaunin 
voru veitt í tengslum við Dag íslenskr-
ar náttúru, þann  14. september.

Ævar Þór hlaut verðlaunin fyrir að 
hafa fjallað á fjölbreyttan, fræðandi 
og skemmtilegan hátt um umhverfið, 
náttúruna og náttúruvernd í sjón-
varpsþáttum sínum Ævar vísinda-
maður og útvarpsþáttunum Vísinda-
varpið á Rás 1, veturinn 2016-2017. 
Segir í rökstuðningi dómnefndar að 
Ævar hafi með fjölbreyttum hætti 
vakið athygli ungra áhorfenda á um-
hverfismálum og náttúru á faglegan 
og vandaðan hátt. Þá hafi hann bent 
á ógnirnar sem steðja að umhverfi 
og náttúru en um leið fjallað um með 
hvaða hætti hægt sé að bæta ástand 
viðkvæmra vistkerfa og náttúrunnar. 
Honum hafi tekist að samtvinna um-
fjöllun um umhverfismál og skemmti-
legt og lærdómsríkt afþreyingarefni 
fyrir börn og sé vel að þessari viður-
kenningu kominn.  

Sigþrúður Jónsdóttir hlaut Nátt-
úruverndarviðurkenningu Sigríðar í 
Brattholti fyrir áralanga baráttu sína 
fyrir verndun Þjórsárvera. Segir í 
rökstuðningi ráðherra að Sigþrúður 
hafi helgað líf sitt verndun svæðisins 

og unnið markvisst að vitundarvakn-
ingu um einstæða náttúru þess. Hún 
hafi verið meðal stofnenda Áhuga-
hóps um verndun Þjórsárvera, haldið 
baráttufundi gegn virkjunum í Þjórsá, 
safnað undirskriftum gegn virkjun-
um og leiðsagt fjölmörgum hópum 
í gönguferðum um Þjórsárver. Hún 

hafi varið tíma, orku og fjármunum í 
baráttuna svo gengið hafi nærri henni 
og fjölskyldu hennar. Líkt og Sigríður í 
Brattholti hafi hún verið rekin áfram af 
einlægri hugsjón og sannfæringu um 
mikilvægi þess að umgangast landið 
og náttúruna af varkárni og virðingu.

Mynd og texti; stjornarradid.is

Ávarp sigþrúðar Jónsdóttur þegar hún veitti umhverfisverðlaununum viðtöku:

„Hvað gengur mönnum til að  
ætla sér að sökkva þessu landi“

Umhverfisráðherra.
Mé þykir vænt um þessa viðurkenningu og þakka kærlega fyrir hana.
Ég lít ekki svo á að hún sé eingöngu til mín heldur allra sem hafa staðið með náttúru landsins og lagt ómælda 

vinnu, fé og tíma, já líf sitt til að verja hana frá óaftur kræfum skemmdum.
Ég gekk meðfram Þjórsá í haustblíðunni í gær. Áin mín langa rann þar milli vel gróinna bakka og víði vaxnar eyjar 

brostu móti sól. Í bakrunni Hekla. Fegurðin algjör.
Hvað gengur mönnum til að ætla sér að sökkva þessu landi í jökullón og eyða því fyrir fullt og allt?
Til hvers og fyrir hvern? Hef ekki fengið svör við því.
Hvernig er hægt að taka sér það vald að eyða landi, gróðri, jarðvegi og þar með lífríki. Stífla ár sem fóstra flókið og 

fjölbreytt líf. Óafturkræft
Barátta mín hefur snúist um þetta allt, að verja gróður og jarðveg og að vistkefum sé ekki eytt eða löskuð.
 VIÐ  höfum ekki efni a meiri gróðureyðingu. Jarðvegseyðing er grafalverlegt vandamál í heiminum. Jarðvegjur er 

líka undirstaða mannlífs.
Náttúrverndarbarátta er andlegs eðlis og siðferðisleg.
Hún snýst gegn græðgi, sérhagsmunum og andvaraleysi. Hún snýst um velferð manna til framtiðar.
Ég þakka öllu samstafsfólki við náttúruvernd.  Þakka mömmu fyrir að vera óþreytandi á að benda á fegurð og gildi 

náttúrnnar. Ég minnist pabba sem sagði mér dýrmætu gróðurvininni, Þjórsárverum.

Sigþrúður Jónsdóttir hlaut 
Náttúruverndarviðurkenn-
ingu Sigríðar í Brattholti

Frá afhendingu verðlaunanna: F.v. Steinar Kaldal, aðstoðarmaður ráðherra, Ævar Þór 
benediktsson, Sigþrúður Jónsdóttir og Sigríður auður arnardóttir, ráðuneytisstjóri í 
umhverfis- og auðlindaráðuneyti.

lionsklúbbur Hveragerðis 
er nú að hefja nýtt starfs-
ár 2017-2018. Ný stjórn 

tekur nú við en formaður henn-
ar er Birgir S. Birgisson, ritari 
er Vilmundur Kristjánsson og 
gjaldkeri er Kristján E. Jónsson. 
Það er von þessarar stjórnar að 
þetta starfsár verði jafn gæfuríkt 
og það seinasta. Stjórn seinasta 
starfsárs skipuðu þeir Daði 
Ingimundarson formaður, Guð-
mundur Guðmundsson ritari 
og Kristján E. Jónsson gjaldkeri.

Í fréttatilkynningu frá klúbbnum 
segir: „Seinasta starfsár var viðburða-
ríkt. Fundir voru haldnir tvisvar í 
mánuði þar sem fræðst er um ýmis 
málefni, borðað saman og stundum 
grillað saman, farið í fyrirtæki, tekið 
á móti gestum, fyrirlestrar haldnir, 
ferðast var saman og margt annað 
skemmtilegt var brallað.  Má meðal 
annars nefna að Aldís Hafsteinsdótt-
ir bæjarstjóri Hveragerðis heimsótti 
okkur, við vorum með blóðsykur-
smælingar í samstarfi við Lkl Eden 

í Sunnumörk, við heimsóttum nýja 
steinasafnið Ljósbrá hér í bæ, Ellert 
Eggertson varaumdæmisstjóri heiðr-
aði okkur með nærveru sinni, við 
héldum skemmtilegt Jólaball á Hótel 
Örk í samstarfi við Lkl. Eden, við fór-
um tvisvar í keilu og kepptum við Eden 
stelpurnar, við heimsóttum hljóðverið 
Glóru í bænum okkar, við heimsóttum 
fjós í Ölfusi, við heimsóttum ferða-
þjónustufyrirtækið Iceland Activities 
hér í bæ, og svo tókum við inn tvo 
nýja félaga á starfsárinu. Við fórum 
loks í afar skemmtilega Lokaferð upp í 

Borgarfjörð þar sem Lkl. Borgar-
fjarðar var heimsóttur, brugghús-
ið Steðji var heimsótt, og borðað 
var saman um kvöldið í Bifröst. 
Daginn eftir var farið á Hvann-
eyri áður en haldið var heim. 
Lokafundurinn þar sem skipt 
var um stjórn fór svo fram 6. maí. 
Haldnir voru 16 fundir á starfsár-
inu, fyrst á Hoflandssetrinu en síð-
an í Rauða Kross húsinu. Styrktir 
voru 4 aðilar á starfsárinu; Rauði 
Krossinn í Hveragerði, Leikfélag 

Hveragerðis, Grunnskólabörnum voru 
afhentar litabækur um brunavarnir og 
framboð Guðrúnar Ingvadóttur til al-
þjóðaforseta var styrkt.

Föst verkefni okkar eru nokkur og 
má þar nefna: Útplöntun trjáa í lundi 
klúbbsins upp í dal fyrir ofan Hvera-
gerði, hann heldur úti Facebook síðu á 
netinu (facebook.com/Lionsklúbbur-
Hveragerðis-203220366384651) og 
gefur út fréttablað einu sinni á ári sem 
dreift er í öll hús Hveragerðis og víðar 
– og í aðra klúbba. Reyndar er stutt í 
að fréttablaðið komi út þetta árið.“

lagt fram bréf Félags sauðfjár-
bænda í Árnessýslu þar sem 
óskað var eftir afstöðu sveitar-

stjórnar Bláskógabyggðar til ályktunar 
félagsins sem birtist í umræddu bréfi. 
Byggðaráð Bláskógabyggðar tekur 
undir áhyggjur Félags sauðfjárbænda 
þegar fyrir liggur að boðuð er lækkun 
afurðarverðs annað árið í röð. Sú lækk-
un á afurðaverði sem nú hefur verið 
boðuð mun setja greinina í afar erfiða 
og óásættanlega stöðu. Nauðsynlegt er 
að líta á þessa kjötframleiðslu, vinnslu 
og markaðsmál heildstætt og finna 
leið til lausnar þannig að allir fái eðli-
legan afrakstur af sinni starfsemi. Með 
því að höggva mest í frumframleiðsl-

una er verið að eyðileggja grunninn 
að þessari framleiðslugrein og öllum 
mun blæða. Byggðaráð Bláskóga-
byggðar hvetur ríkisvaldið, ráðuneyti 
atvinnumála og Bændasamtökin til að 
vinna markvisst og skipulega að lausn 
málsins og gæta í hvívetna hagsmuna 
frumframleiðandans, sauðfjárbónd-
ans. Án hans verður ekki kjötvinnsla, 
sala né neysla þessarar frábæru afurð-
ar sem íslenska lambakjötið er. Þessi 
búgrein hefur ávallt staðið höllum fæti 
og það fer ekki vel að höggva í þann 
sem veikastur er fyrir. Það hefur aldrei 
verið mannsbragur né sómi af, að 
sparka í liggjandi mann og það á ekki 
að líða,“ segir í ályktun Byggðaráðs.

álykta um vanda 
sauðfjárbænda

Fischersetrið á Selfossi mun 
í samstarfi við Sveitarfélag-
ið Árborg og Skákskóla Ís-

lands standa fyrir skákkennslu fyrir 
grunnskólabörn í Fischersetrinu á 
sunnudögum frá kl. 11.00-12.30. 
Yfirumsjón með kennslunni hef-
ur Helgi Ólafsson, stórmeistari og 
skólastjóri Skákskóla Íslands. 

Alls verða þetta 10 sunnudagar 
og fyrsti tími verður sunnudaginn 

8. október n.k. Þeir sem hafa áhuga 
á skákkennslunni eru beðnir um að 
mæta u.þ.b. 30 mínútum áður en 
fyrsta æfing hefst til að ganga frá 
skráningu og greiðslu nemenda-
gjalds sem er kr. 4.500 fyrir þessi 10 
skipti. 

Varðandi frekari upplýsingar þá 
vinsamlegast hringið í síma 894-
1275 eða sendið tölvupóst á netfang-
ið fischersetur@gmail.com

Skákkennsla 
grunnskólabarna

Skaftholtsréttir í gnúpverjarhreppi. Þar var réttað fyrir 2 vikum 
í blíðskaparveðri og gengu réttarstörf vel. Mynd bgs.

ISPAN@ISPAN.IS  /  ISPAN.IS
SMIÐJUVEGI 7  /  KÓPAVOGI

SÍMI 54 54 300

HRINGLAGA SPEGLAR
Í ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM

Volvo FM9 4x2 Einangraður kassi með 
hurð á báðum hliðum. 

B244cm X L490cm 
X H240cm

Lyfta er af gerðinni MBB 
max 1500 kg

Uppl. síma 420 0400
Verð: 2.290.000 án vsk.

Árg. 2005
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Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

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. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að 
skella sér í fyrir 
dvölina í heita 
pottinum.

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Við fram-
leiðum lok  
á alla potta

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. 

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR

Margar útfærslur 
í boði - allt eftir 
þínum óskum.
Frá 8 -14,9m2.
•  Gistihús á tjald-

stæðum
•  Gestahús við sum-

arbústaði
•  Sumarhús
•  Geymsluhús fyrir 

vélsleðann og fjór-
hjólið

•  Sæluhús
•  Skíðakofi

•  Bátaskýli
•  Kvenna- og karla 

salerni á ferða-
mannastaði

•  Garðhús
•  Golfbílahús fyrir 

tvo bíla
•  Miðasöluhús á 

íþróttavelli og 
ferðamannastaði

HEITIR POTTAR

Nýr lerkiklæddur úrvals 
heitur pottur í nýjum 
búningi sem prýðir pallinn.

Snorralaug                 Gvendarlaug                 Grettislaug                   Unnarlaug                   Geirslaug

Eigum einnig 
„KALDA“ potta 
sem gott er að 
skella sér í fyrir 
dvölina í heita 
pottinum.

GEIRSLAUG

Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.



4   28. september 2017

uppnám og 
óvissa korteri 
fyrir kosningar
upplausnarástand íslenskra stjórnmála áratuginn eftir hrun nær 

nýjum hæðum í aðdraganda skyndikosninganna í lok október. 
Nýtt framboð fyrrverandi formanns Framsóknarflokksins set-

ur hægri vænginn í uppnám og er líklegt til að 
hafa veruleg áhrif á úrslit kosninga. Takist Sig-
mundi Davíð og félögum að fá öflugt fólk til liðs 
við sig getur flokkur hans orðið skæður keppi-
nautur bæði Sjálfstæðisflokksins og Flokks fólks-
ins, auk þess að sundra framsóknarmönnum  og 
kljúfa flokkinn í tvennt.

Staðan á miðjunni og yfir til vinstri er áfram 
mörkuð mörgum flokkum sem keppa um það 
fylgi sem Samfylkingin hafði árin 1999-2009 
þegar flokkurinn fékk á bilinu 27-31% fylgi í 
fernum kosningum. Til dæmis var hann sá stærsti í Suðurkjördæmi í 
kosningunum 2003 og 2009. Nú skiptast atkvæði sósíaldemókrata og 
frjálslyndra kjósenda á nokkra flokka með þeim afleiðingum að enginn 
þeirra virðist ætla að ná því að verða kjölfesta nýrrar stjórnar.

Vinstri grænir njóta upplausnarinnar til hægri og frá miðju til 
vinstri. Þeir ganga sameinaðir til kosninga með öflugan formann sem 
nýtur almennra vinsælda. Það ber þó að hafa í huga að flokkurinn hef-
ur oft mælst í hæstu hæðum í 
aðdraganda kosninga en ekki 
uppskorið í samræmi við það 
á kjördag. Það gæti breyst nú 
þegar upplausnin virðist í al-
gleymingi hjá keppinautunum 
og hart er sótt að Sjálfstæðis-
flokknum.

Uppnámið og óvissan í að-
draganda kosninga gefur afar 
veika von um að það takist að 
mynda sterka ríkisstjórn sem 
hefur burði til að sitja út kjör-
tímabilið. Fari sem margir spá 
að Vinstri græn og Sjálfstæð-
isflokkur fari saman í stjórn 
mun næða um það samstarf frá fyrsta degi. Enda blasir við að slík ríkis-
stjórn yrði verulega umdeild innan Vinstri grænna, sem munu líkast til 
kappkosta við að ná þriðja flokknum með inn í slíka stjórn, til að auka 
breiddina og byggja sér skjól fyrir því sem koma skal. 

Líkast til mun það taka nokkrar kosningar enn að koma á stöðugleika 
og jafnvægi í stjórnmálunum á ný. Sósíaldemókratar þurfa að sameinast 
aftur og átökin á miðjunni að ganga yfir og finna sér farveg. Hvernig 
hinn aldar gamli Framsóknarflokkur kemur út úr því stríðsástandi sem 
ríkir innan flokksins er erfitt að segja til um nú, en hann gæti átt lengi 
um sárt að binda. Líkt og Samfylkingin nú eftir átök innan flokks sem 
sópuðu burt trausti fólks á flokknum. 

Viðspyrna Samfylkingarinnar gæti falist í því að nýir frambjóðend-
ur flokksins færi hann aftur nær miðju og endurheimti þá breidd sem 
flokkurinn áður hafði og var grunnurinn að tíu ára tímabili hans sem 
raunverulegs mótvægis við Sjálfstæðisflokkinn. Það er bæði þörf fyrir 
og eftirspurn eftir breiðum félagshyggjusflokki sósíaldemókrata. 

Mögulega verður óreiðan á stjórnmálasviðinu nú til þess að flokkar 
og framboð sameinist á ný á næsta kjörtímabili en flest bendir til þess 
nú að fleiri og smærri flokkar eigi sæti á þingi að loknum kosningum en 
nokkru sinni fyrr.
 Björgvin G. Sigurðsson
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FRíBLAðiNU eR dReiFT í 10.500 eiNTökUm  
Á öLL heimiLi Á SUðURLANdi. 

enn ein nefndin virðist hafa  
verið skipuð til þess að fjalla 
um sameiningu sveitarfélaga 

á Íslandi. Erfitt hefur verið að nálgast 
skýrsluna þó hefur verið  fjallað  um 
hana í fjölmiðlum. Í dag eru sveitarfé-
lögin 74 talsins en 1950 voru þau 224.  
Alltaf er farið að tala um  ákveðinn 
fjölda íbúa og nú heyrist að sveitarfé-
lög geti ekki orðið fámennari en 250 
manns en 14 sveitarfélög eru undir 
þeim fjölda nú um stundir.   

Þetta er að mínu mati kolröng 
nálgun. Því umræðan fer alltaf að snú-
ast um þessar tölur þ.e. lágmarksfjölda 
íbúa. Í síðustu nefnd var talað um að 
lágmarkið ætti að vera 1000 íbúar.  Við 
eigum frekar að hugsa sveitarfélögin í 
svæðum og verkefnum þ.e. hentugum 
þjónustusvæðum.  Allra fjölmennasta 
svæðið er í kringum Reykjavík.  Þar 
eru í einum hnapp 5 sveitarfélög  sem 
að sjálfsögðu hafa talsverða samvinnu 
en hafa í raun hvert og eitt ákveðna 
sérstöðu. Samlegðaráhrifin virðast 
þar hins vegar heilmikil. Þá liggur stór 
hluti Suðurlands nokkuð vel við sem 
þjónustusvæði sem og nokkur önn-
ur svæði í landinu þar á meðal Eyja-
fjarðarsvæðið o.fl.

Reynsla er komin á sameiningu 
sveitarfélaga á Vestfjörðum og Aust-
urlandi. Á strjálli byggðarsvæðum er 
miklu erfiðara um vik hvað mannfjölda 
og ýmiskonar þjónustu varðar. Þar er 
þess vegna út í hött að leggja samein-
ingu sveitarfélaga upp með ákveðnum 
fjölda íbúa. Greiðar samgöngur eru 
grundvallaratriði. Ákveðnar byggðir 
á Íslandi hafa mikla sérstöðu þar má 

t.d. nefna Strandir og aðrar fámennar 
víðfeðmar byggðir. Það er alveg ljóst 
að þær byggðir geta ekki, allra hluta 
vegna, þó vilji væri fyrir hendi, boð-
ið uppá samskonar þjónustu eins og 
stærri sveitarfélög í landinu og þyrftu 
hugsanlega að kaupa þjónustu eða 
stofna byggðasamlög um verkefni sem 
þau ráða ekki við. Ljósleiðaravæðing 
landsins mun einnig leiða til þess að 
léttara verður að sameina sveitarfélög 
m.t.t. nútíma fundartækni. 

Í stöðunni núna, ef og þegar við 
fáum staðfasta ríkisstjórn, verður 
ríkisstjórnin að hafa kjark og  boðin 
að koma að ofan þ.e. frá ríkisvaldinu 
það hefur verið gert t.d. í Danmörku 
og víðar og gefið góða raun. Varð til 
þess að sveitarfélögin „neyddust“ til 
þess að fara að tala saman og úr urðu 

nokkuð vel heppnaðar sameiningar. 
Núna virðast sveitarfélögin t.d. hér á 
Suðurlandi vera í kurteislegum við-
ræðum sem lítið virðist koma út úr. Ég 
held reyndar að síðasta sameininga-
hrina hafi gengið nokkuð vel á Íslandi 
og orðið til góðs. Brátt líður að næstu 
hrinu ég held að enn ein nefndarskip-
an með mælikerum um fjölda íbúa sé 
úrelt – horfum á svæðin og sameinum 
sveitarfélög m.t.t. þeirra. 

Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri

Hvað eiga 
sveitarfélögin að 
vera fjölmenn?„Umræðan fer 

alltaf að snú-
ast um þessar tölur 
þ.e. lágmarksfjölda 
íbúa. Í síðustu 
nefnd var talað um 
að lágmarkið ætti 
að vera 1000 íbúar. 
Við eigum frekar 
að hugsa sveitar-
félögin í svæðum 
og verkefnum þ.e. 
hentugum þjón-
ustusvæðum.

Ísólfur gylfi Pálmason, sveitarstjóri Rangárþings eystra skrifar:leiðAri

„Fari sem 
margir spá 

að Vinstri græn og 
Sjálfstæðisflokkur 
fari saman í 
stjórn mun næða 
um það samstarf 
frá fyrsta degi.

stjórn Samfylkingarinnar í 
Áborg ákvað á fundi sínum í 
vikunni eftirfarandi opnunar-

tíma í sal flokksins á Eyrarvegi, Sel-
fossi, fram að áramótum. Fundirnir 
hefjast kl. 10.30 og standa til hádegis. 
Bæjarfulltrúar og stjórnarmenn verða 
á fundunum og eru félagsmenn og 
aðrir áhugasamir eindregið hvattir til 
að mæta. Þá verður kjördagskaffi á 
kjördag í sal flokksins.

Opið verður 
eftirfarandi 
laugardaga: 
n 30. september
n 14. október
n 28. október, kjördagur
n 11. nóvember
n 25. nóvember
n 6. desember

Opið hús hjá Samfylkingunni í Árborg

Út er komin hjá Sæmundi bók-
in Kalak eftir Kim Leine. Í 
tilefni af útgáfunni kemur 

höfundurinn til landsins og les úr bók 
sinni í útgáfuhófi sem haldið verður í 
Eymundsson í Austurstræti miðviku-
daginn 20. september kl. 17. Veitingar 
í boði Sæmundar og allir velkomnir. 

Kim Leine hlaut Bókmenntaverð-
laun Norðurlandaráðs fyrir Spámenn-
ina í Botnleysufirði sem var afar vel 
tekið af íslenskum lesendum þegar 
hún kom út í þýðingu Jóns Halls Stef-
ánssonar haustið 2015. Kalak sem 
Jón Hallur hefur nú þýtt er ekki síður 
athyglisvert verk og jafnframt til skiln-
ingsauka á Spámönnunum og Morten 
Falk, aðalpersónu þeirrar bókar.

Kalak er skáldævisaga. Við 
kynnumst ungum manni sem alinn er 
upp í samfélagi Votta Jehóva í norskri 
sveitabyggð, samfélagi þar sem hinn 
drottnandi og refsandi Guð er alltu-

mlykjandi. Tákn frelsisins er samkyn-
hneigður faðir drengsins sem hefur 
yfirgefið fjölskylduna og haldið til 
Kaupmannahafnar.

Sextán ára hefur Kim fengið nóg 
og strýkur til föður síns, en fer þar 
úr öskunni í eldinn. Sem útskrifaður 
hjúkrunarfræðingur flýr söguhetjan 
Danmörku og skömmina sem hann 
hefur þegið í föðurarf.

Kim sest að á Grænlandi ásamt 
fjölskyldu sinni og stór hluti bókar-
innar er lýsing á lífinu þar. Hann lærir 
mál heimamanna og ávinnur sér að 
vera kallaður „kalak“ sem er öðrum 
þræði skammaryrði þótt upprunaleg 
merking orðsins sé gegnheill Græn-
lendingur. Við sögu koma skrautleg og 
fjölbreytileg störf hjúkrunarfræðings í 
grænlenskum byggðum. En einnig 
misfriðsamar ástkonur, veiðiferðir og 
barferðir. Í sögulok lyfjamisnotkun, 
uppgjöf og brottrekstur. 

Kalak eftir Kim leine



Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaflar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir

Allt fyrir svefnherbergið

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397

Opið alla virka daga frá kl. 09.00–18.00, laugardaga 10.00–14.00, sunnudaga lokað

www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á

Íslensk
hönnun Framúrskarandi

fyrirtæki 2012

Framúrskarandi
fyrirtæki 2011

Framúrskarandi
fyrirtæki 2010

Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaflar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir

Allt fyrir svefnherbergið

 Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397  |  www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á
Opið alla virka daga frá kl. 09.00–18.00, laugardaga 10.00–14.00, sunnudaga lokað

Íslensk
hönnun

RÚM

Rúm | Sængurver | Springdýnur | Púðar og rúmteppi | Kistur og náttborð
Gaflar | Heilsukoddar | Dýnuhlífar og lök | Fylgihlutir

Allt fyrir svefnherbergið

RB rúm | Dalshrauni 8 | Hafnarfirði | Sími: 555 0397

Opið alla virka daga frá kl. 09.00–18.00, laugardaga 10.00–14.00, sunnudaga lokað

www.rbrum.is | rum@rbrum.is | erum á

Íslensk
hönnun

RÚM

Framúrskarandi
fyrirtæki 2012

Framúrskarandi
fyrirtæki 2011

Framúrskarandi
fyrirtæki 2010

RÚM

Allt fyrir svefnherbergið
Rúm
Springdýnur
Gaflar
Dýnuhlífar
Sængurföt
Lök
Heilsukoddar
Rúmteppi
Púðar
Kistur
Náttborð
Bekkir
Fylgihlutir
  



6   28. september 2017

Í sumar var opnaður vefurinn  
www.eldsveitir.is sem er í raun 
ferðahandbók um Skaftárhrepp. 

Ferðahandbækur eru oftast þungar, 
prentaðar á glanspappír með litlum 
myndum og smáu letri. Þessi ferða-
handbók er eins lítil eða stór og sím-
inn eða tölvan og hana er hægt að 
opna hvar sem er og lesa um sögu, 
náttúru og menningu í Skaftárhreppi. 

Eldgos, öskufall, jökulhlaup, sand-
fok, uppblástur og fleiri hörmungar 
eru stór hluti af sögu Skaftárhrepps. 
Kvað svo rammt að þessu að aðrir 
landsmenn kölluðu þennan hluta 
landsins; eldsveitir. Og vissulega hafa 
verið miklar náttúruhamfarir á þessu 
svæði og þekkja flestir Skaftárelda, 
Kötlugosin og Grímsvatnagos en það 
er margt fleira í sveitunum milli Mýr-
dalssands og Skeiðarársands. 

Í eldsveitunum voru tvö klaustur 

og ekki önnur sveit á Íslandi sem getur 
státað af því, þar fæddist Sæmundur 
Hólm, sem var fyrsti Íslendingurinn 
sem fór í háskólanám í myndlist og 
Kjarval fæddist í Meðallandi. Þegar 
Kjarval dvaldi á Klaustri á sumrin og 
málaði mosa og grjót lék Erró sér með 
liti í vinnustofunni og sennilega hvatti 
það hann til þess að feta listabrautina 
sem leiddi hann út í heim þar sem 
hann er enn að setja upp sýningar. 

Sandur og uppfok var allt að drepa 
og þurfti að færa kirkjur og bæi til að 
forðast sandinn. Landgræðslan hefur 
tekist með fádæmum vel og fáum sem 
dettur í hug barátta við sand á Kirkju-
bæjarklaustri eða þegar ekið er um 
grasi gróið Meðallandið. Rafvæðing 
bæjarlækjanna gaf ljós og yl í sveitirn-
ar löngu áður en slíkt þekktist í öðr-
um sveitum, margir bændur veiddu 
ál í hjáverkum og settar voru strangar 

reglur um það hvað mætti taka af 
skógi í Skaftártungu þegar Eyfellingar 
komu til að ná sér í eldivið.

Skaftárhreppur er einn landstærsti 
hreppur landsins, litlu minni en 
Árnessýsla og þess vegna af mörgu 
að taka. Það breytir upplifuninni að 
ferðast um og geta lesið sögur af því 
sem áður var í þessum sveitum. 

Ljósmyndir á vefnum eru flestar 
úr rafrænu myndasafni sem kall-
að er Myndspor og er sameiginlegt 
verkefni félagasamtaka sem hafa 
fengið lánaðar ljósmyndir á heim-
ilum, skannað þær inn og skráð 
upplýsingar við hverja mynd. Allar 
ábendingar um ljósmyndir sem eiga 
heima á vefnum eða í myndasafninu 
eru vel þegnar. 

Næstu skref eru að bæta inn á vef-
inn landakortum með upplýsingum 
um gististaði, veitingasölu og afþr-
eyingu, segja meira frá lífi og starfi 
kvenna í Skaftárhreppi og draumur-
inn er að þýða vefinn yfir á ensku.

Lilja Magnúsdóttir 

klaustur og kötlugos á netinu
í síðasta tbl. Suðra var birt grein um kötlu og kötlugos 
sem er af vefnum eldsveitir.is. Það láðist að geta þess 
hvaðan greinin var og að höfundur hennar er Lilja 
magnúsdóttir. Lilja sagði Suðra frá þessum fyrirtaks 
góða vef sem hún heldur úti um eldsveitirnar.

Helgistund 
á sólvöllum
Helgistund var á Dvalarheim-

ilinu Sólvöllum að Eyrargötu 
26 á Eyrarbakka sunnu-

daginn 24. september sl.
 Séra Kristján Björnsson, prestur 

í Eyrarbakkaprestakalli, sá um helgi-
stundina sem var sérlega notaleg og vel 
sótt af íbúum Sólvalla sem og nokkrum 
fermingarbörnum af Eyrarbakka.

Hinn 1. nóvember n.k. verða 
liðin 30 ár frá því fyrsti íbúinn kom á 
Dvalarheimilið Sólvelli. Öll umgjörð 
og umönnun hefur verið til mikillar 
fyrirmyndar á Sólvöllum alla tíð. 

Björn Ingi Bjarnason færði helgi-
stundina til myndar.

30. september 
NæturdrottNiNg í HúsiNu  
á Eyrarbakka kl. 21

1. október 
sumarsýNiNgu lýkur í 
HúsiNu á Eyrarbakka  
kl. 14–17

7. október 
„skálasÖgur“ – tryggva- 
skáli á sElfossi kl. 16 

8. október
tóNlEikar í Eyrarbakka- 
kirkju kl. 16

14.¯ 15. & 21.¯ 22. október
„sÖgur og sÖNgur“ í HúsiNu 
á Eyrarbakka kl. 14:30

22. október
stokksEyrartóNlEikar í 
stokksEyrarkirkju kl. 20

26. október
„sElfosstóNar“ – 
sElfosskirkja kl. 20:00

18. nóvember
„árvakaN“ – sElfossbíó kl. 16

Menningarmánuðurinn októbEr 2017
menningarmánuðurinn 
í sveitarfélaginu 
árborg hefst um 
næstu helgi og rekur 
hver viðburðurinn 
annan fram í 
nóvember. frítt er 
inn á alla viðburði í 
mánuðinum og er 
hægt að nálgast 
nánari upplýsingar  
um hvern dagskrárlið 
á www.arborg.is. 

Íþrótta- og menningarnefnd 
Sveitafélagsins Árborgar.

www.arborg.is
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Allir þingmenn suðurkjördæmis gefa kost á sér áfram
Allir tíu þingmenn Suðurkjör-

dæmis gefa kost á sér áfram, 
sem kemur varla á óvart 

enda rétt ár liðið frá síðustu kosn-
ingum. Flestir flokkanna velja 
listana með uppstillingu og má 
búast við að þeir komi fram 
lítið eitt breyttir frá fyrra ári. 

Samfylkingin ákvað á fundi 
kjördæmisráðs á sunnu-
daginn að stilla upp lista 
og var 5 manna uppstill-
ingarnefnd valin til að gera 
tillögu til kjördæmisráðs um 
listann. Píratar héldur lokað 
prófkjör sama dag og búist er við að 
Viðreins og Vinstri græn stilli upp 
listum sínum, Framsókn haldi tvöfalt 
kjördæmisþing og gert er ráð fyrir að 
listi Sjálfstæðisflokksins frá því í fyrra 

verði lagður óbreyttur fyrir kjördæm-
isráð þann 1. október.

Þá er búist við að Flokkur 
fólksins og Samvinnuflokk-

urinn stilli upp listum og 
bjóði fram í kjördæminu. 

Ljóst er að hart verð-
ur keppt um sætin 10 og 

ómögulegt að segja til um 
það hvernig hlutföll verða á milli 

flokka, þar sem nýju framboðin 
geta haft mikil og ófyrirsjáanleg 
áhrif á það og frambjóðendur 

þeirra ekki komnir fram.
Suðri hafði samband við alla 10 

þingmenn kjördæmisins og spurði um 
fyrirætlanir þeirra og helstu áherslur 
í komandi kosningum, og fara svör 
þeirra sem svöruðu hér á eftir.

bgs

vilhjálmur árnason, þingmaður Sjálfstæðisflokksins:

Geng stoltur  
til kosninga
geFur þÚ KOst á þér áFrAm 
til þingsetu?
Já, ég býð að sjálfsögðu fram krafta mína 
aftur. Ég lít svo á að kjósendur gáfu mér 
umboð til þess að tækla málin sem brenna 
á íbúum Suðurkjördæmis til fjögurra ára, og 
þó uppþot hafi orðið í samstarfsflokki okkar 
í Sjálfstæðisflokknum, þá þarf að klára þau 
mál. Ég geng því stoltur og keikur til kosn-
inga með mín mál í vasanum. Samgöngu-
málin eru þar fyrst og fremst. nú siglum 
við inn í enn einn veturinn af einbreiðri 
reykjanesbraut á köflum, hættulegum 
vegaköflum á Suðurlandi og ókláruðum 
Suðurlandsvegi auk afleysingaferja til Vest-
mannaeyja sem drífur ekki yfir minnstu öld-
ur – svolítið eins og einn samstarfsflokkurinn 
okkar á kjörtímabilinu. Sjúkraþyrlan er mál 
sem ég hef brunnið fyrir á kjörtímabilinu 
og unnið mikið í á undanförnum árum. Mig 
dauðlangar til þess að sjá það mál klárað. 

Hvernig verður  
rAðAð á listAnn?
Í Sjálfstæðisflokknum er mikið innra 

skipulag sem byggir á aðkomu gras-
rótarinnar að uppstillingu lista. Í okkar 
flokki dugir ekki til að kalla til nefnd og 
kalla það gott, heldur er uppstilling og 
önnur framboðsmál í föstum skorðum. 
á næstu dögum kemur þetta allt í ljós, 
en auðvitað geri ég ráð fyrir því, í ljósi 
aðstæðna og þess að aðeins er um 
mánuður til kosninga, að ekki verði efnt 
til prófkjörs. Sjálfstæðisflokkurinn þarf 
að hefja kosningabaráttuna strax til að 
koma sínum málum á framfæri. Svo eru 
vöfflurnar úr síðasta prófkjörs-kosninga-
kaffi varla orðnar kaldar og rjóminn enn 
ferskur (enda úr sunnlenskum kúm) síðan 
í síðasta prófkjöri, svo niðurstöðurnar þar 
ættu að duga, tel ég.

ásmundur Friðriksson, þingmaður Sjálfstæðisflokksins:

Flokkur með þunnskip-
að bakland gafst upp
Hvernig  HOrFA stJórnAr-
slitin við þér?
Það er með ólíkindum að ríkisstjórnin 
sé fallin af meintum trúnaðarbresti. Hafi 
það verið raunveruleg ástæða þá hefðu 
stjórnmálamenn með snefil af ábyrg og 
virðingu fyrir kjósendum rætt málin við 
þann sem braut trúnað á þeim og jafnað 
málin. Það hefði verið hin eðlilega leið í 
mannlegum samskiptum áður en gripið 
er til slíks örþrifaráðs, að ræða málin. 
umboðsmaður alþingis hefur nú skorið úr 
um það að dómsmálaráðherra var heimilt 
að ræða málið við forsætisráðherra, svo sú 
ásökun um trúnaðarbrest á ekki við. 

Óstöðugur stjórnmálamaður getur ekki 
staðið á eigin fótum og í skjóli myrkurs 
fær hann sundurtætt baklandið til að 
skera sig úr snörunni með kosningu 
undir þrýstingi á fésbókinni. Þau feldu 
ríkisstjórnina í skjóli myrkurs, án þess að 
gefa samtalinu tækifæri. raunveruleg 
ástæðan var að lítill þingflokkur sem réð 
ekki við þunga ábyrgð sem hann tókst á 
herðar, gafst upp.

Hvernig sPilAst Úr þessu?
Íslendingar eru að sjá það að smáflokkar 
með ekkert bakland, þingmenn sem 
geta ekki staðið í fæturna þegar á herðir 
eru ekki á vetur setjandi eins og þjóðin 

sér nú í miðri sláturtíðinni. Það fylgir því 
rík ábyrgð að setjast í ríkisstjórn og taka 
pólitíska ábyrgð og stefnu fyrir land og 
þjóð inn í framtíðina. Sjálfstæðisflokkurinn 
tók ábyrgð við myndun ríkisstjórnarinnar. 
Formaður flokksins hafði skilað umboði 
forseta Íslands til stjórnarmyndunar þegar 
leitað var til hans öðru sinni. Þá hafði 
vinstra kraðakið reynt stjórnarmyndun 
þar sem allir foringjar þeirra höfðu fengið 
til þess umboð en þar var að venju hver 
höndin upp á móti annarri. 

Hrokinn var þeim að falli, þeir vildu ekki 
fá Framsóknarflokkinn með í samstarfið. 

Þeim hugnaðist betur að fá Píratana til liðs 
við sig. Flokkinn sem er skipaður fólki sem 
sendir óhróður um landið sitt og fólkið 
sem hér býr og stjórnar landinu og málar 
það svörtum myndum óþverraháttar og 
lyga á erlenda fjölmiðla. 

Þegar forsetinn leitaði í annað sinn 
til Sjálfstæðisflokksins leiddi formaður 
flokksins stjórnarmyndun með bjartri 
Framtíð og Viðreisn. Þar var sýnd mikil 
pólitísk ábyrgð og Sjálfstæðisflokkurinn 
gaf mikið eftir til að ná sátt um ríkisstjórn 
með einn mann í meirihluta. Þeir eru 
ekki margir flokkarnir á hinum pólitíska 
vettvangi sem hafa slíkt bakland og 
stöðuleika sem þarf svo samfélagið 
viðhaldi góðri stöðu sem nú er uppi í 
þjóðfélaginu. Íslendingar eiga aðeins val 
um að kjósa 3 flokka ef þeir vilja tryggja 
stöðugleika, þar er Sjálfstæðisflokkurinn, 
Vinstri grænir og Framsóknarflokkur, 
smáflokkarnir eru einsmálsflokkar sem 
bjóða ekki upp á annað en áframhaldandi 
sundrung og óstöðugleika. 

Það hefði verið raunveruleg póli-
tísk hugrekki að leggja allt undir við 
fjárlagaumræðuna og láta þannig reyna á 
samstarfið við mikilvægustu stefnumótun 
ríkisstjórnarinnar, samþykkt fjárlaga-
frumvarpsins. bjartri framtíð skorti á það 
hugrekki. 

Jóna sólveig elínardóttir, þingmaður Viðreisnar:

stjórnarslit mikil  
og óvænt vonbrigði
Hvernig HOrFA stJórnAr-
slitin við þér sem þing-
mAnni viðreisnAr?
Stjórnarslitin voru mér mikil og óvænt 
vonbrigði. Í okkar huga var brýn þörf 
á að fá allar upplýsingar upp á borðið 
áður en við færum að velta fyrir okkur 
framhaldi ríkisstjórnarsamstarfsins. Við 
í Viðreisn stöndum nefnilega fyrir að 
ákvarðanir séu teknar á yfirvegaðan 
hátt og að vel ígrunduðu máli, enda er 
slíkt forsenda þess að unnt sé að taka 
réttar ákvarðanir. Þegar annar samstarfs-
flokkurinn ákvað hins vegar að slíta 
stjórnarsamstarfinu fyrirvaralaust og án 
samráðs var sá möguleiki augljóslega 
ekki lengur í boði. Eftir mikla yfirlegu 
sá þingflokkur Viðreisnar að í raun var 
ekkert annað í stöðunni en að fara í 
kosningar enda höfðu allir aðrir stjórnar-
myndunarmöguleikar verið fullreyndir. 
grátlegast finnst mér samt að við höfum 
ekki fengið meira en átta mánuði í ríkis-
stjórn. Það liggur í augum uppi að þær 
viðamiklu kerfisbreytingar sem Viðreisn 
hefur barist fyrir til að ná niður vaxtastig-
inu í landinu, sem og kerfisbreytingar í 
sjávarútvegs- og landbúnaðarmálum, 
taka lengri tíma í framkvæmd en örfáa 
mánuði. Ég vona því að kjósendur fylki 
sér aftur að baki umbótaöflum á borð 
við Viðreisn, sem hefur að skipa öflugu 
fólki sem lætur verkin tala.

geFur þÚ KOst  
á þér áFrAm?
Ég mun gefa kost á mér á ný í odd-
vitasæti fyrir Viðreisn í Suðurkjördæmi 
enda á ég mörg verk ókláruð á alþingi 
sem ég brenn fyrir að fá að halda áfram 
með. Ég mun leggja áherslu á umbætur 
á landbúnaðarkerfinu og að við eflum 
tengslin á milli bænda og neytenda. 
Kerfið í dag þjónar engum, og þá allra 
síst bændum. Skýrasta dæmið í dag eru 
sauðfjárbændur sem mega þola algjör-
lega órökstuddar verðlækkanir af hálfu 
afurðastöðvanna, sömu afurðastöðva 
og ætluðu sér að sækja milljarða í vasa 
skattgreiðenda vegna „3000 tonna kjöt-
birgða“. birgðirnar reyndust síðan vera 

mun minni og raunar töluvert minni en 
á síðasta ári eða innan við 1000 tonn. 
Þetta er auðvitað óboðleg framkoma 
við bændur og aðför að skattgreið-
endum. afurðastöðvarnar ættu að sjá 
sóma sinn í því að hækka verðið aftur 
til bænda.

Vaxtamálin munu líka halda áfram 
að vera mér ofarlega í huga, enda eru 
vaxtamál mikilvægt velferðarmál fyrir alla 
landsmenn og því brýnt að við náum 
böndum um krónuna og getum þannig 
lækkað vexti. aðeins með því að ráðast 
að rót vandans, þ.e. sveiflukenndum gjald-
miðlinum, náum við vaxtastiginu niður. 
Það er óréttlátt að við Íslendingar þurfum 
að vinna næstum heila viku í mánuði 
bara fyrir þeim okurvöxtum sem íslenska 
krónan færir okkur. Með því að festa 
krónuna, og jafnvel helminga vaxtastigið, 
gæti meðalfjölskylda fengið fleiri tugi 
þúsunda króna í auknar ráðstöfunartekjur 

á hverjum mánuði. Það væri raunveruleg 
kjarabót til framtíðar!

Hvernig verður  
vAlið á listAnn?
uppstillinganefndir eru að störfum en líkt 
og fyrir síðustu kosningar munum við vera 
með fléttulista og jafnt hlutfall kvenna og 
karla í oddvitasætum á landsvísu.

Hvaða ríkisstjórnarmynstur heldur þú 
að komi upp?

Það er ómögulegt að segja núna 
þegar fylgið er á jafnmikilli hreyfingu 
og raun ber vitni. En Viðreisn er að 
sjálfsögðu tilbúin að axla ábyrgð á ný í 
ríkisstjórn ef til þess kæmi.

Ef fólk vill sjá umbætur í framkvæmd, 
hægri hagstjórn og vinstri velferð þá 
kjósið þið Viðreisn. Ef þið viljið standa 
vörð um úrelt kerfi og gamaldags 
stjórnmál þá kjósið þið hefðbundnu 
kerfisflokkana.

unnur Brá Konráðsdóttir,  
þingmaður Sjálfstæðisflokksins:

vonast eftir góðum 
stuðningi á kjördag
Hvernig HOrFA stJórnAr-
slitin við þér?
Stjórnarslitin komu á óvart en úr því 
að þetta er staðan þá er ekkert annað 
að gera en kjósa sem fyrst. Með því 
gefst nýju þingi tími til að afgreiða 
þau fjölmörgu mál sem verður að taka 
afstöðu til fyrir áramót. Segja má að sú 
ríkisstjórn sem nú fer frá hafi ekki verið 
draumaríkisstjórn margra en þetta var 
eini starfhæfi meirihlutinn sem tök var á 
að mynda. Við munum öll hversu langan 
tíma tók að mynda þann meirihluta. 
ábyrgir flokkar leggja mikið á sig til að 
láta hlutina ganga með það að markmiði 
að hér ríki stöðugleiki. Þannig flokkur er 
Sjálfstæðisflokkurinn. Það að slíta stjórn-
arsamstarfi án þess að  reyna til þrautar 
er í ljósi forsögunnar ábyrgðarlaust.

þÚ geFur KOst á þér 
áFrAm?
að sjálfsögðu gef ég kost á mér að 
nýju. Helstu áherslumálin í kosninga-
baráttunni eru efnahagslegur stöð-
ugleiki, samgöngumál, heilbrigðismál 
og atvinnumál.

Hvernig munu flokkar ykkar standa 
að röðun á lista og baráttunni á þess-
um stutta tíma, verður hún óhefð-
bundin fyrir vikið

Kjördæmisráð Sjálfstæðisflokksins 
fundar n.k. sunnudag til að ákveða 
hvaða aðferð verður notuð. Ég myndi 
vilja hafa prófkjör en ég átta mig á 
því að tíminn fram að kosningum er 

naumur og því líklegt að það verði ekki 
niðurstaðan.

HvAðA rÍKisstJórnAr-
mynstur telJið þið Að KOmi 
uPP Úr KJörKössunum?
Vonandi verður möguleiki að mynda 
sterka stjórn sem leggur áherslu á 
stöðugleika í efnahagsmálum, frelsi og 
framfarir.

Ég er afar þakklát fyrir það brautar-
gengi sem Sunnlendingar hafa veitt 
mér og Sjálfstæðisflokknum á liðnum 
árum. Ég vonast svo sannarlega eftir 
góðum stuðningi þann 28. október. Ég 
hlakka til baráttunnar fram undan, að 
hitta fólk og fá að heyra hvað brennur á 
íbúum kjördæmisins.
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Allir þingmenn suðurkjördæmis gefa kost á sér áfram
Oddný g. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar:

Gefur kost á sér til að 
leiða lista flokksins
þÍn viðBrögð við stJórnAr-
slitum, Og þvÍ Að áKveðið 
vAr Að KJósA nÚ þegAr?
Einn flokkur af þremur í ríkisstjórn sleit 
samstarfinu því þeim fannst farið á bakvið 
þau með upplýsingar um uppreist æru 
barnaníðings. Þau treystu ekki lengur 
forsætisráðherra eða dómsmálaráðherra. 
Þá er sannarlega ástæða til stjórnarslita. 
Mér finnst hins vegar athyglisvert að þau 
hafi samþykkt fjárlagafrumvarpið og 
fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu 
fimm ára og ekki fundist ástæða til að slíta 
stjórnarsamstarfinu á þeim plöggum. Í 
þeim er staðfest að ríkisstjórnin ætlaði 
ekki að hirða um að efna kosningaloforðin 
sín um betra heilbrigðiskerfi, skólakerfi, 
vegi og almannatryggingar svo dæmi séu 
tekin um stóru málunum sem varða hag 
almennings. 

ÆtlAr þÚ Að geFA KOst 
á þér áFrAm Og HvAðA 
áHerslur viltu sJá á Í 
KOsningABAráttunni?
Ég hef ákveðið að gefa kost á mér til að 
leiða lista Samfylkingarinnar í Suðurkjör-
dæmi. Við í Samfylkingunni viljum að fyrst 
verði ráðist í að leysa bráðavanda sem 
blasir við nú um stundir og gera langtíma-
áætlanir um betra velferðarsamfélag. Það 
þarf að byrja á þessu:

ráðast á húsnæðisvandann með 
byggingu þúsunda íbúða sem leigð-
ar verða út án gróðrasjónarmiða og 

með möguleikum á kaupleigu. Styrkja 
heilbrigðisþjónustu í opinberum rekstri. 
taka markviss skref í átt að ókeypis heil-
brigðisþjónustu fyrir alla og niðurgreiða 
tannlækningar aldraðra og öryrkja strax. 
Styrkja menntakerfið til að taka við nýjum 
áskorunum. bæta kjör öryrkja og einfalda 
útreikninga á lífeyri. Hækka frítekjumark 
lífeyris og byggja fleiri hjúkrunarrými. 
laga vegi og efla lögregluna. gera 
réttlátar breytingar á skattkerfinu, auka 
stuðning við ungt fólk og barnafjölskyldur 
og setja réttláta auðlindastefnu. ljúka  
heildarendurskoðun á stjórnarskrá og 
virða þjóðaratkvæðagreiðslur.

Þetta er allt hægt og við höfum efni á 
því. allir eiga að njóta góðs af góðærinu.

Hvernig verður rAðAð á 
listAnn?
Vegna tímaskorts þá munum við raða 
á listana. Þeir þurfa að vera tilbúnir fyrir 
flokksstjórnarfund Samfylkingarinnar 
þann 6. október. Kosningabaráttan mun 
verða snarpari  og markast af uppgjöri 
við gamaldags stjórnmálamenningu og 
spillingu.

HvAðA rÍKisstJórnAr-
mynstur vOnAstu til Að 
sJá Úr KJörKössunum?
Það er ekki gott að segja. Óska ríkis-
stjórnin okkar jafnaðarmanna er sam-
starf félagshyggjuaflanna. Í stuttu máli 
ætti sú stjórn að sameinast um góða 
efnahagsstjórn og  öflugra velferðarkerfi. 
Miklu sterkara opinberu heilbrigðiskerfi 
og framsæknum skólum fyrir alla, ásamt 
mannsæmandi kjörum aldraðra og 
öryrkja og vinnumarkaði sem tryggir 
réttindi og jafnrétti. 

Sagan sýnir að Samfylkingin þarf 
að vera stór til að hægt sé að mynda 
félagshyggjustjórn. Kannanir sýna að 
þriðjungur landsmanna vill Samfylk-
inguna í ríkisstjórn. til þess að þeim 
verði að ósk sinni þarf fólk að kjósa 
Samfylkinguna 28. október og það hvet 
ég ykkur, góða fólk sem les héraðsblaðið 
Suðra, til að gera.

smári mcCarthy,  
þingmaður Pírata:

Tími til að gefa 
Sjálfstæðis-
flokknum frí
Ég gef kost á mér áfram 
og hefði gjarnan viljað 
sjá fólk reyna að tryggja 
hagsmuni þjóðarinnar 
strax eftir að ríkisstjórnin 
féll frekar en að rjúka 
bara í kosningar. Píratar 
eru engu að síður alveg 
tilbúnir í kosningar, enda 
er alveg ljóst að sú fram-
tíðarsýn sem við höfum 
verið að boða á jafnvel betur við nú en fyrir ári síðan 
- það verður að fara að koma á traustu og stöðugu 
stjórnkerfi á Íslandi. Það er erfitt að segja til um 
ríkisstjórnarmynstur fyrir kosningar, en það er alveg 
tími til kominn að gefa Sjálfstæðisflokknum frí.

Ari trausti guðmundsson, þingamaður Vinstri grænna:

geng ekki frá borði nú
KOmu stJónArslit á 
óvArt?
ríkisstjórnin stóð alla tíð á veikum 
grunni og mótsetningar skerptust 
þegar meginmál voru tekin fyrir, svo 
sem efnahagsmál, málefni landbún-
aðar og skipting fjármuna til velferðar 
í víðum skilningi. Mig grunaði að 
stjórnin héldi ekki við afgreiðslu 
fjárlaga og tel að hörð gagnrýni okkar 
í Vg á bæði fjármálaáætlun til 5 ára 
og á nýja fjárlagafrumvarpið hafi ýtt 
undir þróun sem leiddi óvænt til 
stjórnarslita vegna trúnaðarbrests. 
Engar umtalsverðar forsendur hafa 
breyst hvað varðar samstarf flokka til 
myndunar stjórnar án kosninga og 
þess vegna einboðið að fá kjósendur 
til þess að búa til nýja möguleika með 
atkvæðum sínum.    

geFur þÚ KOst á þér 
áFrAm Og á HvAð mun þÚ 
leggJA áHerslu á Í KOsn-
ingABAráttunni?
Ég tók ákvörðun um að standa 
vaktina kjörtímabilið sem hófst í 
fyrra og mér hefur gengið vel að 
starfa á grænum félagshyggjugrunni. 
Ég geng ekki frá borði eftir tæpt 
ár og held mínu striki ef félagarnir 
samþykkja það. áherslurnar verða á 
aukinn jöfnuð, velferðarmál, bættar 
samgöngur, útrýmingu fátæktar 
og kreppukjara svo margra, ásamt 
umhverfismálum og öllu sem getur 
orðið til þess að halda hækkun með-
alhita jarðar undir 1,5 til 2 stigum á 
öldinni.

Hvernig verður staðið að röðun á 
lista og baráttunni á þessum stutta 

tíma, verður hún óhefðbundin fyrir 
vikið?

Vg hefur væntanlega svipaðan 
hátt á listagerð og var fyrir síðustu 
kosningar; kjördæmisráðin vega 
þungt. Kosningastarfið verður eflaust 
einfaldara í sniðum en síðast og 
mikil áhersla lögð á bein samskipti við 
kjósendur, maður á mann er stundum 
sagt, og á samfélagsmiðlana.

HvAðA rÍKisstJórnAr-
mynstur er lÍKlegAstAð 
lOKnum KOsningum?
Við þessu hef ég ekki svar. Hitt veit ég 
að nú er sögulegt tækifæri til þess að 
kalla fram meirihluta- eða minni-
hlutastjórn með Vg undir forystu 
Katrínar Jakobsdóttur sem setur 
félagshyggju í öndvegi og tekur til við 

að endurskipuleggja úthlutun gæða, 
eftir því sem það er á valdi ríkisstjórn-
ar, á tímum þar sem fjármunir safnast 
til samfélagsins en er ranglega skipt. 
Samsteypustjórnir byggja á málamið-
lunum og þær ráða miklu um efndir 
kosningastefnu flokka. gleymum því 
ekki.

silja gunnarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins:

Hlakkar til  
baráttunnar
KOmu stJórnArslitin þér 
á óvArt?
Stjórnarslitin komu mér ekki á óvart. 
Ósamstaðan og vantraustið innan 
ríkisstjórnar blasti við. Hins vegar kom mér 
verulega á óvart hversu snemma stjórnar-
slitin urðu. Þremur dögum eftir þingsetn-
ingu er auðvitað hlægilega sorglegt.

geFur þÚ KOst á þér áFrAm?
Ég mun gefa kost á mér á lista Fram-
sóknarflokksins í Suðurkjördæmi og 
mun nú sem endranær leggja áherslu 
á að þjóna mínum umbjóðendum eins 
vel og ég get. Þingflokkur Framsóknar-
flokksins hefur lagt áherslu á að halda 
áfram að greiða niður skuldir ríkissjóðs 
og minnka þar með vaxtagreiðslur ríkis-
sjóðs. Við teljum hins vegar að svigrúm 
til uppbyggingar innviða sé til staðar. 
á uppgangstímum er  hægt að auka 
fjárframlög til aðkallandi verkefna eins og 
heilbrigðisþjónustu, nefni ég þá sérstak-
lega heilsugæsluna, sjúkraflutninga sem 
og til vegaframkvæmda og menntamála. 

Vissulega þarf að fara varlega svo 
hagkerfið ofhitni ekki. Þess vegna þarf 
að taka til greina ólíka stöðu landshluta 
þegar verkefni eru valin. Þenslan er 
auðvitað mest á höfuðborgarsvæðinu, 
en töluvert minni annars staðar og 
vitna ég þá í skýrslu byggðastofnunar 
sem kom út nú í sumar. En í stuttu máli 
sagt þá mun Framsóknarflokkurinn 
leggja áherslu á stöðugleika, velferð og 
samvinnu.

Hvernig 
er vAlið á 
listAnn?
Þegar þetta er 
skrifað liggur 
ekki fyrir hvern-
ig valið verður á lista hjá Framsóknar-
flokknum en hvert kjördæmi ákveður 
það fyrir sig. Ég geri ráð fyrir að kosn-
ingabaráttan verði hefðbundin þó að 
skammur tími sé til stefnu. Ég hlakka til 
þeirrar baráttu og er í góðri æfingu þar 
sem þetta er þriðja kosningabaráttan 
mín á á fjórum árum. Sem er auðvitað 
stórfurðulegt ef út í það er farið. Maður 
veltir fyrir sér, miðað við hraðann í 
samfélaginu og stemminguna almennt, 
hvort þetta verði það sem við megum 
eiga von á næstu árin, kosningar á 1-3 
ára fresti? Ég óttast að stöðugleikinn fari 
þá fyrir lítið og mikilvæg verkefni falli á 
milli skips og bryggju.

HvAðA sAmstArF  
sérðu Í KOrtunum  
eFtir KOsningAr?
 Í ljósi stöðunnar er ómögulegt að spá 
fyrir um hvað kemur upp úr kjörköss-
unum. á norðurlöndum eru orðin hefð 
fyrir fjölflokka og minnihlutastjórnum 
jafnvel. Margt bendir til þess að við 
séum að feta sömu leið. Við Fram-
sóknarfólk erum samvinnufólk og 
eigum því að geta unnið með öllum 
flokkum, hvort sem þeir flokkast til 
hægri eða vinstri. 

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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þann 12. september fagnaði 
Kiwanisklúbburinn Ós 30 ára 
afmæli sínu en hann var stofn-

aður 1987 og vígður 4. maí 1988. Á 
tímamótum sem þessum er vel við hæfi 
að líta um öxl og rifja upp aðdraganda 
að stofnun klúbbsins og sögu hans. 
Árið 1975 var haldið 5. Umdæmis-
þing Kiwanis hér á Höfn í Hornafirði 
og reynt í framhaldi á því að stofna 
Kiwanisklúbb en það gekk ekki eftir. 

Tildrög þess að Kiwanisklúbbur-
inn Ós var stofnaður á Hornafirði 
voru þau að umdæmisstjórn um-
dæmisins auglýsti í Eystrahorni 1987 
kynningarfund um Kiwanishreyf-
inguna á Hótel Höfn. Á þann fund 
komu frá umdæminu þeir Steindór 
Hjörleifsson sem nú er látinn og Stef-
án R. Jónsson. Þar voru líka Helgi 
Geir, Steinar Guðmunds og Ludvig 
Gunnarsson. Hvöttu þeir Steindór og 
Stefán þá félaga til þess að reyna að 
stofna klúbb hér á Höfn. Skemmst er 
frá því að segja að þeir félagar náðu 

saman 30 manna hópi og það varð úr 
að klúbburinn var stofnaður stuttu 
síðar.

Stofndagur klúbbsins 
er 12. september 1987 og 
hlaut hann nafnið Ós en 
það nafn hlaut flest at-
kvæði í kosningum um 
nafn á klúbbinn. Merki 
klúbbsins hannaði Hin-
rik Bjarnason málari 
eða Bassi eins og flestir 
þekktu hann. Fyrsti for-
seti Kiwanisklúbbsins 
Óss var Helgi Geir Sigur-
geirsson. Fundirnir voru 
haldnir á Hótel Höfn og 
mikil gróska var í starf-
semi klúbbsins.

Árið 1988 eða ári eftir 
stofnunina var haldinn 
umdæmisstjórnarfund-
ur hér á Höfn og var 
umdæmisstjórn mjög 
ánægð hvernig til hafði 
tekist með stofnun og 
starfsemi Óss.

Félagafjöldi í gegn-
um árin hefur verið 
að meðaltali um 20 
en mest orðið um 30. 
Fjöldi manns hafa ver-
ið félagar. Sumir hafa 
staldrað stutt við en 
aðrir hafa verið með 
okkur til fjölda ára. 
Í klúbbnum eru tveir stofnfélagar 
Haukur Sveinbjörnsson og Gunnar 
Gunnlaugsson en aðrir stofnfélagar 
hafa flestir flutt búferlum, og sumir 
þeirra starfa enn með hreyfingunni á 
þeim svæðum sem þeir búa á.

Kiwanisklúbburinn Ós hefur átt 
fjóra svæðisstjóra í Sögusvæði en 
þeir eru;  Helgi Geir Sigurgeirsson 
1991-1992,  Haukur Sveinbjörnsson 
1997-1998,  Stefán Brandur Jónsson 
2008-2009, Geir Þorsteinsson 2002-
2003 og 2013-2014. Næsti svæðis-
stjóri Sögusvæðis 2017-2018 verður 
félagi í Ós, en það er núverandi um-
dæmisritari Sigurður Einar Sigurðs-
son. Fyrsti umdæmisstjóri frá Ós er 
félagi okkar Haukur Sveinbjörnsson 
en hann klárar umdæmisár sitt á 
umdæmisþinginu sem verður haldið 
á Akureyri dagana 21-22 september. 
Þar verða fulltrúar allra Kiwanis-
klúbba í umdæminu Ísland-Færeyjar 
og meirihluti Ós félaga með mökum 
sínum á þingi.

Starfsemi Óss hefur ávallt ver-
ið kraftmikil. Helstu fjáraflanir eru 
eign og rekstur auglýsingaskiltis hér 
í bæ, páskaeggjabingó, jólatrjáasala 
og Groddaveisla. Meðal árlega verka 
Ós er Kiwanis hjálmafhending en árið 
1991 byrjaði Ós á því verkefni, en frá 
2003 hefur það verið landsverkefni 
með Hjálmanefnd umdæmisins í 
samstarfi við Eimskip.

Klúbburinn veittir árlega fjár-
munum til góðra málefna í sýsl-
unni og gegnum Styrktarsjóði um-
dæmisins og Kiwanis Children 

Foundation sem er í samstarfi við 
UNICEF að að útrýma joðskorti og 
stífkrampa í heiminum.

Í fyrirrúmi er ávallt kjörorðið 
börnin fyrst og fremst og ávallt er 
reynt að hafa styrkveitingar klúbbsins 
tengdar þeim kjörorðum.

Þótt langt sé í næstu klúbba hefur 
okkur tekist að lifa nokkuð bærilegu 
lífi, stjórnarmenn hitta aðra félaga 
einu sinni til tvisvar á ári.

Kiwanisklúbburinn Ós gerðist 
móðurklúbbur Viðeyjar, klúbbs sem 
stofnaður var í Reykjavík og voru 
allmargir brottfluttir Hornfirðingar í 
honum.

Árið 2011 var 41.  umdæmis-
þing íslenska umdæmisins haldið á 

Hornafirði og heppnaðist 
það vel í alla staði.  Ós fé-
lagar fengu miklar þakkir 
fyrir en mestar þakkir á þó 
skilið undirbúningsnefnd 
þingsins sem vann að undir-
búningi þingsins í hartnær 
eitt ár. Sagt er að að halda 
umdæmisþing geti gert útaf 
við klúbb en  Ósmenn fundu 
ekki fyrir neinu slíku. Þeir 
halda bara áfram veginn.

Í 30 ára sögu klúbbsins er 
ekki hægt að láta líða hjá að 
minnast á einstaka hæfileika 
klúbbfélaga eins og til dæmis í 
fótbolta á útihátíðum klúbbs-
ins, einstaka ferðagleði þeirra 
í þágu Kiwanishreyfingar-
innar og eru til dæmis þrír 
félagar nýkomnir frá því að 
vera á Heimsþingi Kiwanis In-
tenational og Kiwanis Evrópu 
á KI-EF þingi í París Frakk-
landi í júlí. 

Félagar í Ós mun fjölmenna 
á umdæmisþingið hér á Ak-
ureyri, enda er þetta þing með 
okkar fyrsta umdæmisstjóra 
og umdæmisritara sem hafa 
gengna þeim störfum fyrir um-
dæmið. En það eru félagarnir 
Haukur og Sigurður Einar.

Núna  eru 30 félagar skráðir í 
klúbbinn og flestir vel virkir. Bæst 
hafa sex nýir félagar á þessu starfsári 
en einn hefur hætt.  Allmargir félagar 
eru starfandi sem sjómenn og hefur 
það auðvitað áhrif á mætingu á fundi, 
en eins og dæmin sanna þá hefur það 
ekki haft áhrif á getu klúbbsins til 
góðra verka.

Hér hefur nú verið farið í örfáum 
orðum yfir starfsemi Kiwanisklúbbs-
ins Óss. Vonandi verður starfsemin 
áfram gefandi og skemmtileg og eru 
nýir félagar eru ávallt velkomnir í 
klúbbinn.

Ingvar Snæbjörnsson, 
forseti Kiwanisklúbbsins Ós

þrítugsafmæli Kiwanisklúbbsins óss

- saga hans í nútíð og fortíð

Atvinna
Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

Við leitum að liðtækum einstaklingi til starfa við kynningar- og markaðssvið 

fyrirtækisins. Um er að ræða framtíðarstarf við spennandi og fjölbreytt verkefni 

tengd kynningu fyrirtækisins á innlendum og erlendum markaði. 

• Uppsetning og hönnun á prentuðu kynningarefni.

• Innsetning og uppfærsla á efni fyrir vefsíðu.

• Þátttaka í kynningar- og markaðsstarfi fyrirtækisins.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Áhugasamir sæki um fyrir 15. október nk. Eingöngu er tekið við umsóknum á 

vef Set; set.is/atvinna. 

Set hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 og hefur hlotið viðurkenningu 

Creditinfo sem framúrskarandi fyrirtæki. Gott starfsumhverfi og mötuneyti 

er á staðnum.

• Kunnátta á Adobe Illustrator og Photoshop kerfin.

• Hafa góða þekkingu og reynslu af CMS kerfum á borð við Wordpress.

• Gott auga fyrir útliti og uppsetningu á texta og myndum.

• Sveigjanleiki og færni í samvinnu við aðra.

• Gott vald á bæði ritaðri og talaðri enskri og íslenskri tungu.

Viðkomandi þarf að uppfylla eftirfarandi kröfur:

• Ferilskrá.

• Ferilmappa með samantekt af fyrri verkum.

• Mynd af umsækjanda.

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

i



Vatnshitablásari

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

viftur

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

Í þakrennur
Hitavír

Haltu rennunum 
hreinum í vetur.

Tilboð
kr. / m1.450

í bílskúra

Tilboð
frá kr69.990

Við erum Vortice á Íslandi
áratuga reynsla á Íslandi

Þakviftur

Loftviftur

IðnaðarvifturHandþurrkarar

volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

 HAUSTILBOÐ 
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is

VH
/1
7-
01

GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.



12   28. september 2017

vertu velkominn í Karlakór 
Hveragerðis. Við viljum 
gjarnan bæta við okkur nýj-

um félögum. Karlakórinn er að hefja 
sitt annað starfsár um þessar mundir. 
Framundan er  skemmtilegt vetrar-
starf  og má þar nefna nokkur atriði. 
Til að mynda koma félagar okkar í 
Karlakór frá Arkranesi í heimsókn 
í oktober , höldum skemmtikvöld 
og tónleika í nóvember ásamt góð-
um (leyni)gestum og jólaglögg og 
hlaðborð í desember. Í febrúar er 
fyrirhugað „kjammakvöld“ síðan æf-
ingabúðir og árshátið kórsins í mars. 
Vortónleikar í apríl og vorferð i mai 
og þar fyrir utan verða án efa ýmsar 
óvæntar uppákomur og skemmtan-
ir  í vetur. Það kom berlega í ljós á 
síðasta starfsári þvílíkur mannauð-
ur býr í kórnum, miklir gleðimenn 
og snillingar upp til hópa leika á 
hljóðfæri henda í rándýrar vísur og 
fara létt með að hlaða í heimsklassa 
skemmtiatriði án mikillar fyrirhafn-

ar. Því er hér um skemmtilegan og 
bráðhollan félagsskap að ræða er 
bara hressir kætir og bætir.

Hafir þú áhuga á líflegum söng og 
úrvals félagsskap þá endilega skelltu 
þér í kórinn með okkur. Lagaval og 
enfistök eru  fjölbreytt og  grípandi.

Komdu í kórinn vinur minn
Þér mun geðjast söngurinn
Léttist mjög og lundin þín
Suðurlandið allt þá hvín
(stundum drekkum brennivín)

Æfingar hefjast miðvikudaginn 
20 september klukkan 19:30 og 
stendur til 21:30

Æfingar fara fram í Vesturási 
Hverahlíð gengt Hveragerðiskirkju.

Velkomið að mæta bara beint 
á æfinguna eða senda póst á söng-
stjóra og eða formann kórsins.

Söngstjóri orlyguratli@simnet.is
Formaður hp-synir@eldhorn.is

Komdu í kórinn 
vinur minn

Fréttatilkynning  frá karlakór hveragerðis:

um miðjan september veitti 
framkvæmdastjórn HSU 
viðtöku höfðinglegri gjöf frá 

Oddfellowstúkun um Þóru og Há-
steini að verðmæti 10.000.000 kr. 

Um er að ræða vöktunartæki fyr-
ir lífsmörk sjúklinga, ásamt varðstöð, 
sem er gjöf til lyflækningadeildar 
Sjúkrahússins á Selfossi. Tækin sam-
anstanda af sex vöktunarstöðvum sem 
auðvelda fagfólki sjúkrahússins að 
fylgjast af betri nákvæmni og öryggi 
með ástandi sjúklinga.  Tvö tækjanna 
eru svo kölluð monitor tæki sem eru 
öllu jöfnu eru föst við rúmstæði sjúk-
lings en eru með minni ferða mon-
itor fyrir flutning sjúklinga. Þessi 
tæki mæla blóðþrýsting, líkamshita, 

öndun, súrefnismettun, púls og hjart-
sláttarrit. Fjögur tæki eru svo kallaðar 
telemetriur með skjá sem sýna púls, 
hjartsláttarrit og súrefnismettun sjúk-
lings.  Öll þessi tæki tengjast svo varð-

stöð á vakt lyflækningadeildarinnar 
þar sem hægt er að fylgjast vel með 
sjúklingum.  Auk þess senda tækin 
merki og viðvaranir í snjallsíma eða 
píptæki hjúkrunarfræðings eða læknis 
á vakt. Tækin senda milli sín þráðlaus-
ar upplýsingar, eru nettengd. 

Um er að ræða nauðsynleg tæki til 
starfseminnar.  Fyrir hönd heilbrigð-
isstofnunar Suðurlands  er reglunum 
óskað innilega til hamingju með 25 
ára afmælið, sem var tilefni gjafanna.  
Ómetanlegt er að finna þann hlý-
hug sem gjöfinni fylgir, sem er mikil 
hvatning og styrkur fyrir heilbrigðis-
starfsmenn á HSU.

 Herdís Gunnarsdóttir,  
forstjóri HSU.

Gjöf frá Oddfellow stúk-
unum Þóru og hásteini

Ingunn guðmundsdóttir.



Við smíðum þínar innréttingar

Í yfir 20 ár hefur Fagus sérhæft sig í smíði glæsilegra 

og fjölbreyttra innréttinga og innihurða.

Innréttingar frá Fagus eru allt í senn fallegar, hlaðnar þægindum og 

frábær vinnuaðstaða. Njóttu þess að vera í umhverfi sem er sérsniðið 

fyrir þig. Við smíðum þínar innréttingar.

	 Unubakka	20	 |	 815	Þorlákshöfn

	 Sími:	483	3900	 |	 Fax	483	3901

	 fagus@fagus.is	 |	 www.fagus.is
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á sýningunni Verulegar er 
sjónum beint að viðamikl-
um listferli Brynhildar Þor-

geirsdóttur og Guðrúnar Tryggva-
dóttur sem spannar nær fjóra áratugi. 
Kynntar eru tvær öflugar konur sem 
gerðu sig gildandi á vettvangi mynd-
listar í kjölfar umbrotatíma áttunda 
áratugs síðustu aldar og eru enn að 
setja mark sitt á íslenska listasögu.

Leiðir þeirra lágu saman þegar 
þær hófu nám í Myndlista- og 
handíðaskóla Íslands 1974 og báðar 
hafa þær dvalið við nám og störf í 
Evrópu og Bandaríkjunum til lengri 
og skemmri tíma. Báðar hafa sterk 
tengsl við Árnessýslu; Brynhildur 
fædd og uppalin að Hrafnkelsstöð-
um í Hrunamannahreppi en býr nú 
í Reykjavík og þó Guðrún sé fædd og 
uppalin í Reykjavík þá á hún ættir að 
rekja til Hrunamannahrepps og er nú 
búsett í Hveragerði.

Veitt er innsýn í þá þróun sem 
orðið hefur á verkum listamannanna 
og sýnt hvernig myndlist þeirra hef-
ur einkennst af heilsteyptum mynd-
heimi allt frá byrjun. Brynhildur 
mótar kynjaverur, fjöll og landslag 
m.a. úr steinsteypu og gleri en Guð-
rún málar veruleika kynslóða og orku 
í tíma og rúmi með olíulitum á striga.

Þó flest verkanna séu frá síð-
ustu þremur árum eru einnig á sýn-
ingunni verk frá upphafi ferils þeirra 
þar sem greina má tíðaranda níunda 
áratugarins þegar form og inntak 
verkanna birtu viðhorf í andstöðu 

við hefbundna myndlist þess tíma. 
Sýningarstjóri er Inga Jónsdóttir 
safnstjóri en Heiðar Kári Rannvers-
son listfræðingur  ritar grein í sýn-
ingarskrá sem gefin er út um sýn-
inguna.

stelpurnar í 5. flokki í 
knattspyrnu hjá UMFS enduðu 
starfsárið með stæl áður en þær 

færast upp í 4. flokk með óvissuferð til 
Reykjavíkur. Farið var í keilu í Egils-
höllina og pizza og shake á eftir. 

Þeim til mikillar gleði var rapp-
arinn vinsæli MC Gauti einnig í  

Egilshöllinni og heilsaði hann upp á 
stelpurnar og stillti sér upp á mynd 
með þeim.

Alfreð þjálfari er hér með hópn-
um eftir matinn og síðan var stoppað 
þar sem Eden áður var í Hveragerði 
þar sem hópurinn stillti sér upp til 
myndatöku áður en ferð lauk.

mC gauti og 
óvissuferð

verulegAr
23. september - 17. desember

Út er komin hjá Veröld 
bókin ALLSKONAR 
ÞEYTINGAR FYRIR 

ALLA eftir Michelle Keogh í 
þýðingu Margrétar Tryggva-
dóttur

Hér er á ferðinni óvenjuleg 
bók sem býður upp á ótrúlega 
möguleika. Það eru ótal leiðir 
til að setja saman spennandi 
þeytinga og í bókinni er að 
finna uppskriftir að þúsundum 
girnilegra og hollra drykkja. Síður 
bókarinnar eru skornar upp í þrennt: 
grunn, vökva og ábæti, og hver og 
einn getur raðað saman þeyting að 
eigin ósk. Með því að fylgja einföld-

um leiðbeining-
um er hægt að 
útbúa drykki 
af öllu tagi: 
morgunþeytinga, 
n æ r i n g a r í k a 
þeytingar, græna 
þeytinga, holl-
ustudrykki og 
þeytinga sem 
börnin kunna að 
meta.

Allskonar þeytingar fyrir alla inni-
heldur möguleika á samsetningu á 
meira en 60.000 þeytingum. Margrét 
Tryggvadóttir þýddi og braut um. 
Bókin er prentuð í Kína.

þÚsundir sPenn- 
Andi þeytingA!

Fréttatilkynning frá bókaforlaginu Veröld:

	  

 Sýslumaðurinn á Suðurlandi      

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna 
alþingiskosninga 28. október 2017

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingiskosninga 28. október 2017 er hafin.
 

Hægt er að greiða atkvæði utankjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi, 

á opnunartíma sýsluskrifstofa, kl. 09:00-15:00.  Skrifstofur embættisins eru á eftirtöldum 

stöðum:

- Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði

- Ránarbraut 1, Vík í Mýrdal

- Austurvegi 6, Hvolsvelli

- Hörðuvöllum 1, Selfossi
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki til að sanna hverjir þeir eru.  

Atkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúk-
dóms eða fötlunar, skulu skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, til 
embættisins, fyrir kl. 16:00, þriðjudaginn  24. október. Umsóknareyðublað er hægt 
að fá  hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is.

Ábyrgð á atkvæði
Athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til skila og 
ber af því kostnað, kjósi hann utankjörfundar hjá kjörstjóra utan sinnar kjördeil-
dar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis.  Starfsfólk embættisins mun 
aðstoða eftir föngum við að koma atkvæði til skila en síðustu daga fyrir kosningar 
er mælst til þess að kjósandi annist það sjálfur ef viðkomandi er á kjörskrá í öðrum 
kjördæmum. 
Kjörstaðir verða nánar auglýstir síðar á vefsíðunni www.kosning.is og í héraðsfréttablöðum en 

ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is.                                                                          

Sýslumaðurinn á Suðurlandi



Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

Stacco er stafl anlegur fjölnota stóll sem hentar 
við öll tækifæri. Auðvelt er að fl ytja hann milli 
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan 
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu 
litaúrvali. 

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar 
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.  
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali. 

Þægilegur og léttur stóll við ka�  borðið eða 
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima 
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á 
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og 
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval. 

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á 
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið 
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og 
vinnustaðinn.

Eldhúsborð

Samtals



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
28. september 2017 

15. tölublað, 3. árgangur 

Fjalla-
lambafjall
Þessa dagana, í sláturtíðinni, er mis-
vísandi umræða um það hvort við eig-
um fjall af lambakjöti eða ekki. Fráfar-
andi ráðherra landbúnaðar vill taka á 
þessu meinta fjalli í eitt skipti fyrir öll 
með leið sem enginn veit hvert stefnir. 
Hætta þau sem eiga að erfa landið eða 
þau sem eru komin á síðari hluta síns 
lífsstarfs? 

Kjötiðnaðarfyrirtæki sem er sam-
kvæmt auglýsingum í sjónvarpi í eigu 
bænda er íhaldssamt í vinnslu sinni og 
reyndar lítur út fyrir að öll fyrirtækin 
í þessum iðnaði vinni eftir sömu upp-
skrift að kjötskurði. 

Okkur er boðið upp á næfurþunn-
ar lærissneiðar, helst af neðri hlut-
anum, sem verpast upp við eldun. 
Kótiletturnar eru í sömu málum hvað 
varðar þykkt og oftar en ekki óttaleg-
ir ræflar og eigum við að ræða um 
súpukjötið/súpubeinin, nei sleppum 
því. Það er himinn og haf á milli þess 
að elda þunnildin eða þykkar sneiðar 
sem verða safaríkari og bragðmeiri við 
eldun. 

Þegar okkur hjónum bauðst að 
kaupa lambakjöt beint af býli gripum 
við það fegins hendi. Við sögum og 
skerum kjötið eins og við viljum hafa 
það, það verður ekki aftur snúið. 

Er það eitthvað skrítið að lamba-
kjöt hafi orðið undir í samkeppni við 
svín og kjúkling þegar framsetning 
kjötsins er með þeim hætti sem er í 
dag? Það er frekar hjákátlegt að það 
þurfi breska kjötskera í ónefndri risa-
verslun til að vekja athygli mörlandans 
á því hvað hægt er að gera úr fjalla-
lambinu okkar.

Baksíðan
guðmundur Oddgeirsson,  
sveitarstjórnarmaður skrifar

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is
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Aukahlutapakki að verðmæti 728.000 kr. fylgir Land Cruiser 150 Black:
GoodYear heilsársdekk, 18" BLACK álfelgur, hliðarlistar með krómi, hlíf á afturstuðara, krómhlíf á spegla, 
toppgrindarbogar, húddhlíf, krómlisti á afturhlera, gluggavindhlífar og krómstútur á púst.

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

Um glæsileika Land Cruiser er engum blöðum að fletta og nú kynnum við hinn margrómaða töffara 
í margkrómaðri sérútgáfu – Land Cruiser 150 Black. Þessi eitursvali Land Cruiser er prýddur krómi 
á alla kanta og kolsvörtum 18" álfelgum sem lyftir glæsileikanum í nýjar hæðir. Og það er svalt 
á toppnum. Ekki hverfa í skuggann. Komdu og reynsluaktu Land Cruiser 150 Black.
 
Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Black-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 

 3+2 ÁBYRGÐ

A Ð R I R  H V E R FA  Í  S K U G G A N N  A F

Verð frá: 8.110.000 kr.

Auglýsingasíminn er 578-1190 og auglýsingar sendist á auglysingar@fotspor.is


