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Harkalegur niðurskurður blasir við Hsu

Fjárframlög ársins til Heilbrigð-
isstofnunar Suðurlands voru að 
núvirði í byrjun árs 2016 um 8% 

undir því sem eldri stofnanir, sem nú til-
heyra HSu, fengu samanlagt í fjárfram-
lög fyrir áratug. Á því sama tímabili hafa 
verkefnin hins vegar margfaldast.  Þetta 
kom fram á ársfundi HSu sem haldinn 
var fyrir skömmu.

Herdís Gunnardsdóttir, forstjóri HSu 
sagði í erindi sínu á fundinum að sam-

bærilegur vöxtur í eftirspurn eftir þjón-
ustu HSu eigi sér vart hliðstæðu annars 
staðar í heilbrigðiskerfinu. Aldrei fyrr 
hefði HSu  þurft að sinna jafn mörgum 
verkefnum og árið 2016, og enn vex eft-
irspurnin eftir þjónustu. Forstjóri lagði 
áherslu á að áfram munu vera blikur á 
lofti í rekstri HSu ef krafa verður um 
óbreytta grunnþjónustu sem ekki er fjár-
mögnuð í samræmi við vaxandi álag.

Benti Herdís á að núverandi fjár-

mögnun ríkisins til HSu dugar ekki til að 
mæta eftirspurn og þörf fyrir þjónustu 
og að heilbrigðisráðherra og Velferð-
arráðuneyti hafi verið gert viðvart um að 
ekki sé hægt að halda áfram óbreyttum 
rekstri í heilbrigðisþjónustu á Suður-
landi með núverandi fjármögnun. Að 
óbreyttu þarf að grípa til sársaukafullra 
aðgerða í rekstri og þjónustu í byrjun árs 
2018.

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

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!

þvottavélar og þurrkarar

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

EyRavEgI 32 · sElfoss · símI 480 1160HIlmIsgötU 4 · vEstmannaEyjUm · símI 481 3333

Herdís gunnarsdóttir, forstjóri HSu.
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Í liðinni viku kom hópur Kínverja til 
landsins til viðræðna við stjórnendur 
Set um samvinnu á sviði fjarvarma-

lagna. Þetta er önnur heimsókn þeirra 
á árinu. Það sem aðallega vekur áhuga 
þeirra er að Set hefur yfir að ráða tækni 
í framleiðslu á einangruðum plaströrum 
í löngum einingum. Þetta kemur fram á 
heimasíðu fyrirtækisins set.is.

Gestirnir heimsóttu verkfræðistofur í 
Reykjavík og skoðuðu Hellisheiðarvirkj-
un. 

Á Selfossi fór fram kynning á fram-
leiðslutækni og vörum Set og  málefni 
tengd lagnaefni og fjarvarmavæðingu 
Kínverja voru rædd.

Selfyssingurinn Dr. Páll Valdimars-
son tók þátt í kynningunni en hann er 
reyndur fræðimaður á sviði jarðvarma 
tækninnar og hefur m.a. komið að 
kennslu og verkefnum í Kína.

Dagskránni var formlega lokað með 
innliti á Herminja-, flug- og bílasafnið á 
Selfossflugvelli.

Um miðja síðustu viku var um-
ferð hleypt á nýja bráðabirgða-
brú yfir Steinavötn og er þá 

Hringvegurinn allur opinn á ný. Brúin 
yfir Steinavötn laskaðist í miklum vatna-
vöxtum á fimmtudag í síðustu viku þegar 
grófst undan einum stöplinum. Þegar var 
hafist handa við smíði bráðbirgðarbrúar 
sem nú er opnuð allri umferð sex dögum 
síðar.

Á heimasíðu Vegagerðarinnar, 
vegagerdin.is, segir: „Smíði brúarinnar 
gekk vonum framar en bráðbirgðabrú-
in er um 104 m löng einbreið brú. Sú 
gamla var einnig einbreið. Byggð verður 
ný tvíbreið brú á sama stað og sú gamla 
er. Nýja brúin verður tvíbreið. Reikna má 
með að það líði 2-3 ár áður en hægt verð-
ur að aka yfir nýja varanlega brú. Reikna 
má einnig með að sú brú geti kostað allt 
að 700 milljónir króna.

Smíði bráðabirgðabrúarinnar gekk 
vel enda samhentur hópur Vegagerða-
manna að verki þar sem margir búa enn 
að reynslunni þegar svipuð, en heldur 
lengri brú, var byggð yfir Múlakvísl árið 
2011. Vegagerðin á alla jafna efni í að 
minnsta kosti 300 m af brúm af þessu 
tagi. Rarik á til reiðu staurana til að reka 
niður. Vegagerðin er alltaf með tilbúna 
stálbita, sem eru bitar úr aflögðum brúm, 
þar á meðal bráðabirgðabrúnni yfir 
Múlakvísl. Og til reiðu er alla jafna efni 
í brúargólf, vegrið og annað sem þarf til 
að smíða slíkt mannvirki.  

Hitann og þungann af verkinu báru 
brúarvinnuflokkar Vegagerðarinnar 
í Vík og á Hvammstanga en það eru 
einu vinnuflokkar Vegagerðarinnar, og 
einmitt hadlnir úti í þeim tilgangi að 
hægt sé að bregðast hratt og örugglega 
við náttúruhamförum þar sem þekking 
þeirra og reynsla leiðir af sér að ekkert 
hik verður á framkvæmdum. Fjölmargir 
aðrir starfsmenn Vegagerðarinnar komu 
að þessu verki auk fleiri aðila utanfrá.“

Myndirnar tóku Guðmundur Valur 
Guðmundsson, Óskar Örn Jónsson og 
Ingunn Loftsdóttir og eru af vef Vega-

gerðarinnar vegagerdin.is

laugardaginn 14. október kl. 
11.00 verður opið hús í sal Sam-
fylkingarinnar á Eyravegi 15, 

Selfossi. Í fréttatilkynningu frá félagi 
flokksins í Árborg segir að allir séu vel-
komnir og hvattir til að mæta og ræða 

kosningamálin við efstu frambjóðend-
ur á lista flokksins sem verða gestir á 
opnu húsi, en þau Oddný G. Harðar-
dóttir, Njörður Sigurðsson og Arna Ír 
Gunnarsdóttir, skipa efstu þrjú sætin á 
lista flokksins í Suðurkjördæmi.

Suðri hvetur flokka og framboð 
til að senda tilkynningar um fundi og 
viðburði til birtingar í blaðinu. Þá er 
blaðið sem fyrr opið frambjóðendum 
og öðrum til birtingar aðsendra greina.

Búið að hleypa umferð á nýju 
bráðabirgðabrúna yfir Steinavötn

Hringvegurinn 
allur opinn á ný

Opið hús með frambjóðendum

Kínverjar kynna sér 
framleiðslutækni Set

Myndlistarnámskeið List-
rýmis í Listasafni Árnes-
inga hófust haustið 2015 og 

hafa verið í stöðugri þróun til að koma 
til móts við óskir og þarfir samfélags-
ins á Suðurlandi. Markmiðið er að 
bjóða upp á námskeið í hinum ýmsu 
greinum myndlistar, í heimabyggð og 
fyrir alla.

Á dagskrá Listrýmis veturinn 
2017-18 eru fjölbreytt námskeið í 
teikningu, málun, mótun, tækniað-
ferðum og hugmyndaþróun. Flest 
námskeiðin í vetur eru í formi helgar-
námskeiða þar sem fólk hefur tækifæri 
til að kynnast og kafa í viðfangsefnið 
yfir heila helgi. Kennt er í Listasafni 
Árnesinga í Hveragerði þar sem að-
staðan  til sköpunar er góð, auk þess 
sem bækurnar og sýningarnar á safn-
inu gefa möguleika á nánari tengslum 

við listaverk og sögu.
Öll heimili í Árnessýslu og Rang-

árvallasýslum ættu nú að vera búin 
að fá nýja bækling Listrýmis í hús en 
honum er dreift nú í vikunni. 

Námskeiðin sem boðið er upp 
á í vetur eru: Myndin í huganum 
- Teiknun og málun, Litir og flæði - 
Vatnslitamálun 1, Málverk og sköpun 
- Blönduð tækni, Masterclass - Olíu-
málun, tækni og aðferðir, Anatómía 
og módel - Teiknun og málun, Kafað 
í djúpið - Vatnslitamálun 2, Mótun 
– Lágmyndagerð og Litir og form - 
Olíumálun. Einnig er vilji fyrir því að 
auka við námskeiðsúrvalið, líka fyrir 
börn og eru allar hugmyndir vel þegn-
ar í því sambandi.

Leiðbeinendur Listrýmis eru all-
ir búsettir á Suðurlandi en það eru 
þau Dagný Guðmundsdóttir, Guðrún 

Tryggvadóttir, Jakob Veigar Sigurðs-
son og Mýrmann.

Verkefnisstjóri Listrýmis er Guð-
rún Tryggvadóttir myndlistarmaður, 
sem hefur langa reynslu af námskeiða-
haldi á sviði myndlistar. Verkefnið er 
styrkt af Uppbyggingasjóði Suður-
lands.

listrými - Myndlist fyrir alla

Náms- og rannsóknarstyrkur
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir 
eftir umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk 
fyrir árið 2017.  Styrkurinn nemur 1.250.000 kr.
 
Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi. 
Verkefnið skal tengjast Suðurlandi og þjóna ót-
víræðum atvinnu- og/eða fræðilegum tilgangi fyrir 
Suðurland eða hluta Suðurlands.
 
Styrkumsóknir sendist til eyjolfur@fraedslunet.is  eða 
sigurdur@hfsu.is  Umsóknarfrestur er til 10. nóvem-
ber næstkomandi.  Nánari upplýsingar um sjóðinn og 
styrkveitingar eru að finna á vefsíðu Fræðslunetsins.

Gólfhitakerfi
Ekkert brot ekkert flot

•  Þægilegur hiti góð hitadreifing
•  Hitasveiflur / Stuttur svörunartími
•  Aðeins 12mm þykkar hitadreifiplötur
•  Fljótlegt að leggja
•  Ekkert brot ekkert flot
•  Dreifiplötur límdar beint á gólfið
•  Gólfefni lagt beint á dreifiplötur (flísar, parket)
•  Hentar vel í eldra húsnæði jafnt sem ný hús og 
    sumarhús
•  Flooré gólfhitakerfi er einfalt, fljótlegt og 
    þægilegt

Skemmuvegur 10 (blá gata) 200 Kópavogur
Sími 567 1330 Fax 567 1345 www.hringas.is

bergsteinn og Páll  með gestunum.

Oddný g. Harðardóttir njörður Sigurðsson arna Ír gunnarsdóttir



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
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FRíBLAðiNU eR DReiFT í 10.500 eiNTöKUm  
Á öLL HeimiLi Á SUðURLANDi. 

Stærsta málið ekki á 
dagskrá
Kosningarnar til Alþingis í lok október hafa enn ekki fundið farveg 

stóru málanna sem kosið verður um. Þó við blasi að Vinstri græn 
og Samfylkingin leiti allra færra leiða til að mynda ríkisstjórn með 

þriðja og jafnvel fjórða flokki þá er ekkert gefið í því. Píratar eru afar líklegir til 
að taka þátt í slíku samstarfi og skoðanakannanir nú benda til þess að flokk-
arnir þrír hefðu meirihluta þingmanna. 

Þá hefur áhrifafólk innan þessara flokka talað ákaft fyrir slíkri stjórnarn-
myndun, sem mun ráðast af þingstyrk þeirra og því hvernig viðhorfin verða 
innan raða Pírata til þess að ganga til samstarfsins, mögulega með nauman 
meirihluta.

Hinsvegar getur enn og aftur komið til kasta 
Framsóknarflokkins við myndun ríkisstjórnar. Hafi 
hvorugur vængurinn til hægri eða vinstri meirihluta 
á þingi getur flokkurinn haft um það úrslitaáhrif. 
Margt bendir til þess að flokkurinn halli sér heldur 
til vinstri eftir að Sigmundur Davíð og stuðnings-
fólk hans yfirgaf flokkinn. Aftur er óljóst um afdrif 
Framsóknar sem berst nú óvænt fyrir tilveru sinni á 
Alþingi Íslendinga eftir klofning og 
hatrömm átök.

Stjórnmálin í landinu er nú nær 
því að skiptast í skýrar blokkir til 
hægri og vinstri en oftast áður. Þó 
vel geti farið svo að Sjálfstæðisflokk-
ur og Vinstri græn myndi saman 
ríkisstjórn, fái hvorugur kanturinn 
meirihluta, er það ólíklegra en áður. 
Slíkt samstarf myndi án efa leika 
vinstriflokkinn grátt og margir innan 
hans sjá rautt þegar slíkt er nefnt. 

Endataflið er eftir. Það gæti orðið 
sviptingasamt og margt breyst þó 
stutt sé til kosninga. Miklu mun 
skipta þegar kemur að þingmanna-
fjölda flokka hvort Björt framtíð og 
Viðreins haldi mönnum inni á þingi 
og getur það haft afgerandi áhrif á 
það hvort mynduð verði stjórn til 
hægri eða vinstri eftir kosningar. 

Ekkert eitt mál hefur tekið yfir 
umræðuna þegar horft er til helstu 
málefna. Stærsta málið er varla nefnt, 
en það eru gengismálin. Viðreisn 
fór mikinn fyrir ári síðan og boð-
aði myntráð í aðdraganda upptöku 
evru. Flestir vita að þetta eru stærstu 
hagsmunamál heimila og fyrirtækja 
landsins og því áríðandi að það kom-
ist í brennipunkt umræðunnar. 

Það hefur ítrekað verði leitt fram 
að fyrir vaxtamuninn á húsnæðis- og neyslulánum á milli Íslands og evru-
svæðisins gæti fólk að jafnaði unnið mánuði styttra á ári eða sparað sér hund-
ruð þúsunda á ári hverju einungis af hefðundu bílaláni. Ole Anton Bieltvedt 
benti á það í grein í Fréttablaðinu í liðinni viku af vextir á bílalánum í Þýska-
landi gætu numið 1,69% en í kringum 9% hérlendis. 

Vaxtabyrði af þýska bílaláninu er 355.000 krónur á ári, sé greitt af 6 milljón 
króna láni með sex árlegum afborgunum en af því íslenska tæplega 1.9 millj-
ónir. Mismunurinn á vaxtakostnaði er rúmlega 1.5 milljónir króna á tímabil-
inu, eða 256 þúsund krónur á ári. 

Vonandi snúast kosningarnar á loka metrunum um stóru málin á borð við 
fyrirkomulag gengismála, sem skipta sköpum fyrir lífsskilyrði í landinu í bráð 
og lengd. Flokkarnir á og í kringum miðjuna eru hikandi við að setja þessi mál 
á dagskrá vegna andstöðu flokkanna lengst til hægri og vinstri og hefðubund-
ins hræðsluáróðs gegn mögulegri aðild landsins að Evrópusambandinu, sem 
aldrei kæmi til fyrr en að undangengnum tveimur þjóðaratkvæðagreiðslum. 

Flokkarnir þurfa að taka af skarið og setja stóru málin á dagskrá. Annars 
verða úrslit kosninganna enn óskýrari en við blasir að orðið gætu.

 Björgvin G. Sigurðsson

leiðari

„Vaxtabyrði 
af þýska 

bílaláninu er 
355.000 krónur á 
ári, sé greitt af 6 
milljón króna láni 
með sex árlegum 
afborgunum en af 
því íslenska tæp-
lega 1.9 milljónir. 
Mismunurinn á 
vaxtakostnaði 
er rúmlega  1.5 
milljónir króna 
á tímabilinu, eða 
256 þúsund krón-
ur á ári.“

tímagarðurinn er ný skáldsaga 
frá Guðmundi Brynjólfssyni, 
rithöfundi á Eyrarbakka, en 

bækur hans hafa vakið verðskuldaða 
athygli frá þessum úrvals rithöfundi. 
Suðri tók Guðmund tali um nýju bók-
ina, Tímagarðinn, sem Sæmundur 
bókaútgáfa á Selfossi gefur út.

Um hvað er nýja bókin? 
Þessi saga er um Brynjar, 23 ára mann 
sem er, þegar við kynnumst honum 
fyrst, ósköp týndur í veröldinni. Hann 
er fastur í mikilli sorg og sér enga leið 
út – samt er óvíst hvort hann geri sér 
grein fyrir því að sorgin er að grafa 
hann lifandi. Ástæða þessa harms 
er sú að átta árum fyrr, farast bróðir 
hans og faðir í sjóslysi. Hann býr hjá 
mömmu sinni og vinnur ekki hand-
tak, hann er ekki í skóla þrátt fyrir 
að hafa lokið stúdentsprófi á réttum 
tíma, og hann er mömmu sinni byrði 
og ástarsambönd hans eru öll mörkuð 
vonleysi og depurð. 

En þá er það að föðurbróðir hans, 
Beggi – ákveður að taka hann með 
sér í ferð á gömlum Rambler. Beggi er 
fornbílaáhugamaður og þarf að fara 
víða og dreifa varahlutum og spjalla 
við menn í sama bransa. Allt væri 
þetta eðlilegt – nema hvað Brynjar 
hefur ekkert um það að segja að fara 
þessa ferð. Þannig hefst ævintýrið 
sem kannski er ekki rétt að rekja öllu 
lengra.

er hún á svipuðum slóðum 
eða lík þeirri síðustu sem 
vakti mikla athygli? 
Í jólabókaflóðinu 2015 var ég með 
bók sem heitir, Líkvaka. Mörgum 
fannst hún ljót – verulega ógeðsleg. 
Hún hlaut þó mjög góða dóma og 
þeir sem lásu voru hrifnir, þrátt fyrir 
óhugnaðinn. Margir sögðu: Þetta er 
ljótasta bókin þetta árið. Þá ákvað ég 
að næsta bók myndi fá þá umsögn 
að hún væri fallegasta bók vertíðar-
innar. Tímagarðurinn er sem sagt 
mjög falleg saga, hugljúf og fyndin 
(á löngum köflum) en þrátt fyrir það 
um alvarlegt efni. Hún er raunsæisleg 
en hleypur stundum út undan sér og 
þá kannski yfir í það sem hefur verið 
kallað „töfraraunsæi“. Sagan gerist 
víða um land, enda fara frændurnir 
hring um landið – og með þeim hætti 
er hún kannski á svipuðum slóðum 
og Líkvaka og hún fjallar um ungan 
mann, það er líka sameiginlegt. En þá 
er líka allt það sem þær eiga sameigin-
legt upptalið. Í það minnsta það sem 
þær eiga sameiginlegt á yfirborðinu.

Hvert sækir þú efnistök? 
Hér er efniðviðurinn hreinn skáld-
skapur, líkt og í bókum mínum: Þvílík 
vika og Gosbrunnurinn. Hér byggi ég 
þó marga karaktera á körlum og kerl-
ingum sem ég man frá æskuárum eða 
hef kynnst á lífsleiðinni, „kynlegum 
kvistum“ – sem stundum eru kall-
aðir. Vísanir eru í einstök atvik sem 
vissulega hafa gerst. En það þjónar 
sögunni. En sagan sjálf, þessi hug-
mynd, þetta ferðalag og erindi þess er 
hrein skáldskapur.

Hvert sækir þú innblástur við 
skrifin? 
Í daglega lífið, er sennilega einfalda 
svarið. Í lífsreynslu mína í gegnum 
tíðina. Réttasta svarið er þó líklega: Ég 
geri mér ekki grein fyrir því.

Hverjir eru þínir áhrifavald-
ar, hvert leitar þú sjálfur 
fyrirmynda við skrifin? 
þínir eftirlætis rithöfundar, 
erlendir og innlendir? 
Áhrifavaldarnir eru margir en þó 
hefur líklega sá mikli meistari sem 
nú er nýlátinn, Sigurður Pálsson, haft 

mest áhrif á mig í þá átt að ég byrj-
aði að skrifa – svona yfirleitt. Hann 
hvatti mig til þess að skrifa, þótt-
ist sjá eitthvað í mér í gegnum há-
skólaritgerðir – og mörg samtöl. Ég 
les mikið og margt, er nánast alæta 
í þeim efnum nema hvað mér leið-
ast vísindaskáldsögur og tímalaus 
fortíðarþvættingur eins og Hringa-
dróttinssaga og viðlíka bókmennt-
ir. Af höfundum sem sjálfsagt hafa 
haft áhrif á mig má nefna, Strind-
berg, Hemingway, Laxness, Thor 
Vilhjálmsson og G.K. Chesterton. 
Að ógleymdum guðspjallamannin-
um Jóhannesi. Dostojevský, Bragi 
Ólafsson, Hamsun, Selma Lagerlöf 
og Þórbergur eru líka þarna einhver-
staðar á sveimi. Og sjálfsagt gæti ég 
talið endalaust upp – það hefur mað-
ur út úr því að hafa bæði lært bók-
menntafræði og leikhúsfræði og svo 
bætt skvettu af guðfræði ofan á það. 
Ofangreindir eru, merkilegt nokk, 
líka mínir uppáhalds höfundar. Og 
svo bið ég þau skáld, dauð jafnt sem 
lifandi afsökunnar á því að gleyma 
þeim í upptalningunni, sem þar eiga 
réttilega heima.

En að öllu þessu slepptu þá hafa 
gagnrýnendur bent á, fleiri en einn, 
að ég hafi minn eigin stíl, sé svolíitið 
sér á parti. Það held ég sé rétt. Og ég 
vona líka að það sé rétt.

Hvar vinnur þú best sem rit-
höfundur, ferðu í burtu, eða 
heima við ogsfrv? 
Ég vinn yfirleitt grunnvinnu heima, 
skrifa, rannsaka, skipulegg – vinn hug-
myndavinnu, glósa óspart. Ég hand-
skrifa í stílabækur eða litlar kompur 
sem ég hef ávallt á mér. Fæ hugmynd-
ir hér og þar. Ég vinn líka ágætlega í 
hefðbundnum sólarlandaferðum með 
fjölskyldunni, en það hefur orðið það 
samkomulag að ég hafi morgnana út 
af fyrir mig, þá fer ég yfirleitt á kaffi 
hús og sit frá klukkan svona hálf níu 
til ellefu, hálf tólf. Það gott að sitja og 
hugsa í hitanum, heyra framandi mál, 
vera í klið sem truflar ekki. En þegar 
kemur að því að ljúka við bók, hnýta 
allt saman, þá hefur mér gefist best 
að vera einn – fara í burtu og einbeita 
mér 100% að verkinu. Í þrígang hef 
ég í þessum tilgangi farið til Visby á 
Gotlandi sem er í mínum huga paradís 
á jörð. Þar er „resedensía“ fyrir höf-
unda og þýðendur á norðurlöndunum 
og eystrasaltsríkjunum. Þar myndast 
gott samfélag og þar fær maður svig-
rúm til þess að raða allri sinni vinnu 
saman svo úr verði sú saga, og út komi 
sú bók, sem maður hefur verið að fást 
við í kannski tvö ár, eða svo.

bgs

Sæki efnivið í kynlega 
kvisti æskuáranna
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Frammi fyrir margvíslegum af-
leiðingum hlýnunar á heimsvísu, 
reynum við að hemja losun gróð-

urhúsagasa og andæfa neikvæðum um-
hverfisbreytingum. Veðurfar á Íslandi 
breytist hratt. Gróðri fer fram en margt 
annað er okkur ekki að skapi, til dæm-
is öfgar í veðurfari og tilheyrandi tjón á 
landi. 

Umhverfið líka í forgang                                                                                                      
Í aðdraganda kosninganna verður mikil 

áhersla lögð á sömu mál og síðast; vel-
ferð og menntun í víðasta skilningi og 
úrbætur á vegum og brúm, tengingu 
þrífasarafmagns og ljósleiðara ofl. Um-
hverfismálin eiga líka að vera í forgangi, 
ekki bara jafnvægi milli náttúrunytja og 
náttúruverndar, heldur sér í lagi lofts-
lagsmálin. Aðgerðir á stigi sveitarfélaga 
og ríkis verða að vera skipulagðar og 
full fjármagnaðar. Fólk og fyrirtæki til 
bæja og sveita eru líka mikilvægir leik-
endur í því dramatíska verki sem verð-

ur æ stærra og magnþrungnara. Þar 
gildia félagslausnir og samvinna í stað 
einkavæðingar og sérhyggju.

Mörg brýn verkefni                                                                                                 
Vinstrihreyfingin - grænt framboð vill 
auka veg og festu landsbyggðarinnar. 
Einmitt sú stefna tengist loftslagsmál-
um. Ég hef fært rök fyrir málefnum sem 
ég minni á hér, í samræmi við grunn-
gildi VG:

- Efnahagslega hvata og græna 
skatta til að stýra okkur í átt að 
grænna samfélagi - með tekjuívilnun 
til þeirra efnaminni svo þunginn þar 
verði sem léttbærastur.

- Skýra, fjármagnaða aðgerð-
aráætlun sem miðar hraðar en nú að 
því að minnka losun gróðurhúsagasa 
og leggur um leið áherslu á kolefn-
isbindingu. Til þess þarf uppgræðslu 
rofins lands, endurheimt hluta 
votlendis og margeflda skógrækt. 
Styrkja á bændur, sem vilja minnka 
bústofn jafnvel tímabundið, til að 
leika stærra hlutverk en landgræðslu 
- og skógræktarbændur gera nú. 

- Heildræna orkuskiptaáætlun 
þar sem blandað er saman rafvæð-
ingu bíla og vinnuvéla og nýtingu 
innlends eldsneytis á tækin. Þarna er 
um að ræða metan, alkóhól og lífdísil. 
Sumt af því má framleiða með sam-
vinnu bænda.

- Myndarlegan fjárstuðning frá 
hinu opinbera til rafvæðingar í sam-
göngum og atvinnuskyni, til nýsköp-
unar í orkumálum og til verkefna 
sem binda kolefni, m.a. fyrir atbeina 
bænda.

- Að snúa við samþjöppun/
fækkun vinnslustöðva í landbún-
aði, minnka landflutninga, stytta 
vegalengdir að auðlindum, stytta 
vegalengdir okkar og ferðamanna að 

þjónustu, minnka sóun hráefna og 
matvæla, auka nýtingu hráefnis, t.d. 
lífræns úrgangs, og auka áherslu á 
innlenda matvælaframleiðslu. 

- Skýra stefnu um orkuþörf og þol-
mörk orkuvinnslu, ásamt greiningu á 
þolmörkum lands og samfélaga gagn-
vart ferðaþjónustu sem mun leiða til 

álagsstýringar á sumum stöðum og 
landsvæðum. Stærri hluti tekna af 
ferðaþjónustu á að verða eftir í héraði. 

Áhersluatriðum sem þessum verð-
ur fylgt eftir nái VG að leiða félags-
hyggjustjórn undir forystu Katrínar 
Jakobsdóttur; samsteypustjórn með 
öðrum og framsæknari áherslum en 
sáust á verkum fráfarandi stjórnar. 
Hverjum treystir þú?

                                                              
Ari Trausti Guðmundsson. Höfundur 

er 6. þingmaður Suðurkjördæmis

„Áhersluatriðum 
sem þessum 

verður fylgt eftir nái 
VG að leiða félags-
hyggjustjórn undir 
forystu Katrínar Jak-
obsdóttur; samsteypu-
stjórn með öðrum og 
framsæknari áherslum 
en sáust á verkum frá-
farandi stjórnar.

Ari Trausti Guðmundsson, þingmaður Vinstri grænna skrifar:

loftslagsmálin: Göngum hraðar fram    

 Ágætu sunnlendingar
Undirritaður hefur ákveðið 

að gefa kost á sér í Suður-
kjördæmi í komandi alþing-

iskosningum,og skipa ég efsta sæti á 
lista Flokks fólksins í kjördæminu. 
Þar sem ég er nýr í pólitíkinni liggur 
beinast fyrir að kynna mig. Ég er lög-
fræðingur og hef verið formaður yfir-
kjörstjórnar Suðurkjördæmis í nær 20 
ár. Mörg ykkar kannast e.t.v. við mig 
þar sem ég hef víða unnið í kjördæm-
inu, þannig starfaði ég í tæp 8 ár

hjá sýslumannsembættinu hér á 
Selfossi, en lengst af var ég sýslumaður 
í Vestmannaeyjum og tel mig

þekkja töluvert til um hvað helst mæðir á í kjördæminu og vil þar fyrst 
nefna samgöngur, ferðaþjónustu,

sjúkraþjónustu og atvinnufyrir-
tækin.

Þannig brenn ég í skinninu til að fá 
að takast á við að sinna því sem þarf 
að færa til betri vegar. Ég er tilbúinn til 
að leggja mitt af mörkum til hagsbóta 
fyrir Sunnlendinga, kjördæmið í heild 
og allt landið,

ef ég næ kjöri inn á alþingi okkar 
Íslendinga.

 Ég tel að ýmislegt þurfi að bæta til 
þess að sjúkrahúsþjónusta fyrir íbúa 
víða úti á landi sé viðunandi og allt

of mikið þurfi þar að sækja til 
Reykjavíkur, sjúkrahúsin úti á landi 
séu fjársvelt og sérfræðiþjónusta 
hafi dregist saman. Allt þetta veldur 
áhættu, óþægindum og kostnaði fyrir 
íbúana. Ég held að unnt sé að færa þar 
ýmislegt til betri vegar. 

Samgöngumálin hafa batnað, en 
betur má ef duga skal. Fullklára þarf 
veginn yfir Hellisheiði og ljúka við 
veginn milli Hveragerðis og Selfoss 
ekki seinna en NÚNA. Það gengur 
ekki að horfa á eftir mannslífum á 
þessum vegarköflum sem eru með 
allra umferðarþyngstu þjóðvegum 
landsins.

Ferðaþjónustan er bjargvættur 
þjóðarinnar og þarf að tryggja að 
rekstrargrundvelli hennar sé ekki 
kollvarpað með misvitrum ákvörðun-
um. Sama má segja um aðbúnað í 
kringum ferðamannastaði, sem eru 
mörgum árum á eftir fjölda ferða-
manna, og í raun umhverfismál að 
lagfæra. Löggæslumálin eru mér of-
arlega í huga, þar sem ég hef lengst af 
starfað á þeim vettvangi.

Ég tel að fækkun lögreglumanna 
standi löggæslu fyrir þrifum víða um 
land og gefa þurfi duglega í til að auka 
almenna löggæslu. Flokkur fólksins 
er almennt með á stefnuskrá sinni 
að bæta kjör verkafólks, lífeyris- og 
öryrkja, því þeir hafa sannarlega ekki 
fengið sinn skerf að hagvexti um-
liðinna ára. Þetta hyggjumst við gera 
með því t.d. að hækka skattleysismörk 
stórlega. Við eigum að hafa efni á að 
veita öllum sómasamlegt lífviðurværi.

Karl Gauti Hjaltason, oddviti F 
listans í Suðurkjördæmi.

 Hreinsum og 
endurnýjum 

sængur og koddar



Austurveri   •  Flatahrauni  •  Glæsibæ  •  Húsgagnahöllin  •  Mjódd  •  Smáratorgi  •  Suðurveri

Bakarí og kaffihús Bakarameistarans
taka vel á móti þér

Nýbakað brauð, kökur og smurt brauð allan daginn – alla daga.
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Útgáfudagur Suðra að þessu 
sinni er 12. október 2017. Fyr-
ir Stokkseyringa og reyndar 

Sunnlendinga alla er 12. október einn 
af stóru dögum menningarsögu svæð-
isins. 12. október 1893 var fæðingar-
dagur Páls Ísólfssonar, tónskálds á 
Stokkseyri. 

Nú horfum við til baka um 15 ár 
eða til 12. október 2002 en á þeim 
degi var afhjúpað og vígt listaverk 
Elfars Guðna Þórðarsonar -Brennið 
þið vitar- í Menningarverstöðinni 
Hólmarsöst á Stokkseyri.

Menningarverstöð verður til
Hraðfrystihús Stokkseyrar var endur-
byggt og stækkað verulega eftir mik-
inn bruna þann 30. maí 1979. Reisu-
gildi hins nýja endurbyggða húss var 
þann 12. október 1979 á 50 ára afmæli 
byggingarmeistara hússins Sigurjóns 
Jónssonar sem lést 25. september sl. 

Mikil og kröftug vinnsla og útgerð 
var á vegum Hraðfrystihúss Stokks-

eyrar í nýja húsnæðinu allt fram und-
ir síðustu aldamót. Vegna breytinga í 
sjávarútvegi; kvótakerfis og samein-
inga fyrirtækja var svo komið að rétt 
fyrir síðustu aldamót var engin vinnsla 
í húsinu í nokkur ár.

Það var svo þann 6. júní 1999 að 
Fiskvinnslan Hólmaröst hóf strafsemi 
í hinu fyrrum Hraðfrystihúsi Stokks-
eyrar og var með öfluga og tækni-
vædda saltfiskvinslu allt  til ársins 
2006. 

Eigendur Hólmarastar voru Björn 
Ingi Bjarnason og Einar Sveinn Einars-
son sem höfðu verið með fiskvinnslu 
um árabil í Reykjavík. 

Fljótlega fóru þeir að hugleiða frek-
ari nýtingu á því mikla húsnæði sem 
þarna var til staðar á Stokkseyri og 
strax var horft til; sögu- mannlífs- og 
menningararfleiðarinnar á svæðinu. 
Byrjað var að framkvæma breytingar 
á húsnæðinu til þess að gera það að-
gengilegt fyrir þessa nýju notkun sem 
Sigurður Jónsson, fréttaritari Morgun-

blaðsins á Selfossi, sagði í umfjöllun í 
blaðinu að væri „ný hugsun“ og gæti 
breytt miklu til hins betra. Í þessu um-
róti breytinga sem margir heimamenn 
og fleiri lögðu hönd að með eigendum 
varð til Menningarverstöðin Hólma-
röst í hinu fyrrum Hraðfrystihúsi 
Stokkseyrar. 

Nafnið „Menningarverstöð“ varð 
til á ritstjórn blaðsins Gluggans á Sel-
fossi sem gefið var út á þessum árum. 
Nafnið eiga þær; Þóra Þórarinsdótt-
ir, Soffía Sigurðardóttir og Þórdís 
Jónsdóttir sem allar unnu á ritstjórn 
Gluggans.

Brennið þið vitar
Fyrstur til landnáms í hinu nýja 
athafnaumhverfi í Menningarverstöð-
inni Hólmaröst á Stokkseyri var list-
málarinn Elfar Guðni Þórðarson sem 
um árabil hafði málað á vinnustofu 
sinni í Götuhúsum og haldið sýningar 
árvisst um hvítasunnuna í Félags-
heimilinu Gimli á Stokkseyri. Elfar 

Guðni kom sér vel fyrir í Menningar-
verstöðinni með rúmgóðri vinnustofu 
og glæsilegum sýningarsasl. Þarna 
hefur Elfar Guðni starfað og dafnað 
enn frekar í listsköpun sinni allt frá 
því 2001 til þessa dags. Hann gaf sínu 
svæði nafnið „Svartiklettur“ og er það 
sótt í fjöruna rétt vestan við Stokks-
eyrarbryggju. 

Hluti af innkomu Elfars Guðna í 
Menningarverstöðina árið 2001 var 
að mála 30 fermetra Íslandsmynd fyr-
ir Björn Inga og Einar Svein þar sem 
allir helstu vitar landsins voru settir 
á ströndina með tölvustýrðum ljósa-
búnaði. Síðan var lag Páls Ísólfssonar 
(f. 12. október 1893 - d. 23. nóvember 
1974)  við ljóð Davíðs Stefánssonar 
(f. 21. Jnúar 1895 – d. 1. mars 1964) 
„Brennið vitar“ í flutningi karlakórs 
leikið undir meðan ljós á öllum vitum 
landsins komu inn á rúmum fjórum 
mínútu með nákvæmri tölvustýringu.

Margir komu að gerð þessa lista-
verks Elfars Guðna með einum eða 

öðrum hætti. Það var síðan afhjúpað 
og vígt á afmælisdegi Páls Ísólfsson-
ar þann 12. október 2002 og voru 
um 600 manns í Menningarsalnum í 
Menningarverstöðinni Hólmaröst er 
Karlakórinn Þrestir í Hafnarfirði fluttu 
lagið Brennið þið vitar og ljós komu á 
alla vitana á listaverkinu í fyrsta sinn. 
Þrestir eru elsti karlakór landsins en 
hann stofnaði Friðrik Bjarnason tón-
skáld frá Stokkseyri sem lengi bjó í 
Hafnarfirði og var þar heiðursborgari. 

Gríðarleg gleði viðstaddra var 
þarna þann 12. október 2002 og sögðu 
margir að þarna hefðu hughrif hrifn-
ingarinnar náð hástigi í gæsahúð 
allra hátíðargesta. Í ljós kom þarna 
að hljómburður í salnum var sérlega 
góður og kom tónlistarfólki verulega 
á óvart.  

Þetta er rifjað upp nú því rétt 
15 ár eru frá þessari efirminnilegu 
samkomu. 

Nú er öllum ljóst hið mikilvæga 
og margþætta sögu- mannlífs- og 

Brennið þið vitar elfars Guðna þórðarsonar 15 ára

12. október 2002 á hátíðarsamkomunni í Menningarverstöðinni Hólmaröst á Stokkseyri. Í loknin voru nokkrir heiðraðir með listaverki sem er vitakerti 
úr vaxi og vitinn er Knarrarósviti rétt austan Stokkseyrar. Vitinn er í túnjaðri Páls Ísólfssonar og fyrir lag hans -brennið þið vitar-  verður sá viti merkileg-
asti viti landsins að margra mati. 

listaverkið brennið þið vitar í Menningarverstöðinni Hólmaröst á Stokkseyri og ljós á öllum vitum landsins. á gólfinu brennur vitakertið af 
Knarrarósvita en Elfar guðni Þórðarson smíðaði líkan af Knarrarósvita sem síðan var steyptur í kertaverksmiðjunni að blesastöðum á Skeiðum. 
brennið þið vitar hér í margþættum listaverkum.
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Brennið þið vitar elfars Guðna þórðarsonar 15 ára

Í kaffihorninu í Svartakletti hjá hjónunum Elfari guðna Þórðarsyni og Helgu Jónasdóttur. 

menningarstarf sem verið hefur í 
Menningarverstðinni Hólmaröst á 
Stokkseyri frá þessum tíma til dagsins 
í dag og verður ekki rakið hér að þessu 
sinni. Þó má geta þess að samkvæmt 
teljara sem er í Menningarverstöðinnu 
komu þangað 37.000 manns á fyrsta 
heila opna árinu 2003.   

Hér í opnunni eru myndir sem 
tengjast þessu upphafi þann 12. 
október 2002 og nokkrum öðrum 
samkomum í Menningarverstöðinni.

elfar Guðni þórðarson
Elfar Guðni Þórðarson er fæddur þann 
17. október 1943 í Sjólyst á Stokkseyri 
og hefur alltaf átt heima á Stokkseyri.

Hvað varð til þess að Elfar Guðni 
byrjaði að mála?

„Það er nú saga að segja frá því.  
Kannski var þetta undirliggjandi. Ég 
bara gerði mér ekki grein fyrir því 
fyrr en upp úr 1972.  Þá kom hann 
Steingrímur St. Th. Sigurðsson í Roð-
gúl á Stokkseyri (f. 29. apríl 1925 – d. 

21. apríl 2000). 
 Áður en ég segi frá Steingrími í 

Roðgúl þá verð ég að minnast á hann 
Gunnar Gestsson í Sandvík á Stokks-
eyri (f. 12. október 1913 d. 24. júní 
1982).  Ég kenni hann við Sandvík 
því þar átti hann heima í mörg ár.  
Þangað fór maður að láta klippa sig. 
Gunnar var klippari góður og gríðar-
lega flinkur málari og málaði mjög 
fallegar myndir.  Maður fékk að berja 
þær augum þegar maður fór að láta 
klippa sig.  Þá sýndi Gunnar mér það 
sem hann var að mála í það og það 
skiptið.  Alltaf fundust mér myndirn-
ar vera fallegar og maður skildi ekki 
alveg hvernig það væri hægt að gera 
svona myndir.  Kannski langaði mig 
að prófa en lagði ekki í það, því að 
svona myndir gæti maður aldrei mál-
að.  Samt man ég eftir að hafa prófað 
að mála með vatnslitum en það var 
mjög lítið og ræfilslegt.  

Ég man líka eftir því ef maður kaf-
ar djúpt í hugann að ég gerði myndir 

úr trjáberki þar hreyfst ég að frænda 
mínum honum Arthúri Ólafssyni 
eða Grími myndlistarmanni eins 
og hann kallaði sig, en hann bjó í 
Svíþjóð í mörg ár.  Hefði ég gjarnan 
viljað kynnast honum meira en hann 
lést fyrir nokkrum árum.  Það var til 
lítil mynd eftir Arthús á mínu heim-
ili gerð úr tré og vatnslitum og notað 
silfurberg með.  Ég held að áhrifin 
frá þessari mynd hafi komið fram í 
myndunum sem ég gerði úr trjáberk-
inum og eitthvað held ég að ég hafi 
málað með vatnslitum líka en allt var 
þetta frekar máttlaust og ég hélt bara 
áfram á sjónum. 

 En aftur að Steingrími St. Th. Sig-
urðssyni í Roðgúl. Hann kom eins 
og stormsveipur inn í frekar rólegt 
samfélag sem Stokkseyri var.  Ég var 
á þessum tíma að vinna við smíðar 
í frystihúsinu, og einn daginn sá ég 
þennan nýja mann í Roðgúl vera að 
mála úti og það gekk mikið á.  Ég var 
nú frekar feiminn og heimóttarlegur 

en eitthvað gaf ég mig að honum því 
mig langaði að sjá hvað hann væri að 
gera og hvernig myndir hann málaði.  

Það er skemmst frá því að segja 
að þetta fannst mér eitthvað skrítið, 
mikið af litum út um allt og allt var 
þetta gert með tilþrifum.  Kannski 
fannst mér þetta ekki nógu gott eða 
flott og akkúrat á þessum tímapunkti 
ákvað ég að prófa að mála mynd.  
Ég fór til Steingríms og spurði hann 
hvaða liti hann notaði og sagðist 
hann nota acryl liti sem væri hægt 
að blanda með vatni.  Ég bögglaðist 
til að skrifa heitið á litunum á lokið á 
smíðatösku sem ég var með ACRYL.  
Og svo fór ég til Reykjavíkur og 
keypti liti og upp frá því var ekki aft-
ur snúið.  

Áður en ég segi meira frá því þá 
verður það að koma skýrt fram að á 
þessum tímapunkti skynjaði ég ekki 
þetta litaflæði og tilfinninguna sem 
Steingrímur lagði í sínar myndir.  
Þegar ég fór að átta mig á þessu öllu 

saman þá sá ég að þarna voru margar 
stórkostlegar myndir sem voru gerðar 
með tilþrifum og tilfinningu og voru 
myndirnar svolítið eins og Steingrím-
ur sjálfur miklar tilfinningar og kraft-
ur.“

Með þessari samantekt og mynd-
um eru hamingjuóskir til Elfars 
Guðna Þórðarsonar á afmælisdegin-
um 74 ára hinn 17. október n.k. Þakk-
ir til Elfar Guðna Þórðarsonar og 
hans góðu konu Helgu Jónasdóttur 
fyrir allar ánægjustundirnar á síðustu 
nær því tuttugu árum. 

Björn Ingi Bjarnason, Ránar-
grund, Eyrarbakka.

listaverkið brennið þið vitar í Menningarverstöðinni Hólmaröst á Stokkseyri og ljós á öllum vitum landsins. á gólfinu brennur vitakertið af 
Knarrarósvita en Elfar guðni Þórðarson smíðaði líkan af Knarrarósvita sem síðan var steyptur í kertaverksmiðjunni að blesastöðum á Skeiðum. 
brennið þið vitar hér í margþættum listaverkum.

Ömmukaf�, Blönduósi Baugakór - Kóp Öldugata  101 - Rvk Orihuela Costa - Spáni

Þar sem hjartað slær

Sif

896 0669

 

Snyrtileg kjallaraíbúð á þessum vinsæla stað við 
Öldugötu 41, íbúðin er 48,9 fm samkvæmt FMR þar 
með talin geymsla við hlið íbúðar sem er 6,4 fm. 
Gott skápapláss og eldhúsinnrétting nýleg. Íbúðin 
er ósamþykkt. Möguleiki á að taka y�r lán frá 
íbúðalánasjóði upp á tæpar 9.000.000.  
V-28,9 m.

Fallegar íbúðir í nýbyggingu. Sérinngangur, stofa með opnu 
eldhúsi. 3 svefnherb. og 2 baðherb.  Íbúðirnar eru með verönd 
og efrihæðir með sólarsvölum á þaki að auki. Sameiginlegt 
svæði með sundlaug og garði. Vel staðsettar, stutt í verslun, 
innan við 10 mín akstur frá  Zenia Boulevard auk Villamartin 
golfvallarins og 5 mín akstur að fallegu ströndum. Afhending 
júlí 2018.Aðeins 12 íbúðir V- frá -  €186.900 + 10% vsk.
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690 1422 Sigrún
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891 8308 

Veitinga/kaf�hús og bar í eigin húsnæði. Húsið er kjallari og 2 hæðir 
samtals 169 fm. 
Á 1. hæð er aðal veitingasalurinn, snyrting,  eldhús og bar.  Á 2. hæð 
er rúmgóð snyrtiaðstaða, og veitingasalur. Miklar endurbætur fór 
fram 2015 á hluta eignarinnar, útbúið var rúmgott eldhús og 
afgreiðslulúgu komið fyrir og fer þar fram ís og pylsusala. Ömmukaf� 
er mjög vel staðsett á Blönduósi og við  hliðina á sundlaug bæjarins 
Miklir og góðir tekjumöguleikar.
V- 40 millj.

Björt og falleg 4ra herbergja endaíbúð, á þriðju hæð í 
snyrtilegu lyftuhúsi, sérinngangur. Forstofa með �ísum á gól� 
og góðum skáp. Eldhús og stofa eru í opnu rými, �ísar á gól� í 
eldhúsi en ljóst plastparket á stofu. Svefnherb. eru þrjú, öll 
með skápum og ljósu plastparketi. Baðherb. er með baðkari, 
�ísalagt í hólf og gólf. Þvottahús er �ísalagt.  Í sameign er 
hjóla og vagnageymsla. Í bílageymslu er sér bílskúr og 
geymsla þar innaf.  
V- 54,9 millj
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sMUGUdeilan Í BóK - BóKarKaFli
Út er komin bókin Smugudeilan 

eftir Arnór Snæbjörnsson. For-
mála ritar Guðni Th. Jóhann-

esson sagnfræðingur og forseti Íslands. 
Útgefandi er Sæmundur. 

Í bókinni er rakin saga Smugu-
deilunnar á tíunda áratug 20. aldar sem 
um sumt minnti á þorskastríðin fyrr á 
öldinni. Munurinn var að nú voru það 
Íslendingar sem voru eltir af varðskipum. 

Upphaf veiðanna í Smugunni mátti 
rekja til erfiðleika hjá íslenskum út-
gerðarfyrirtækjum. Verð á mörkuðum 
fór lækkandi og á sama tíma var sam-
dráttur í þorskafla hér heima. Margir 
íslenskir útvegsmenn litu svo á að þeir 
ættu enga skuld að gjalda Norðmönn-
um, en tekist var á um veiðarnar bæði á 
Íslandi og í Noregi. 

Lengi varð engin niðurstaða af sam-
tölum íslenskra, norskra og rússneskra 
ráðamanna, sem reyndu m.a. á túlkun og 
beitingu þjóðaréttar um veiðar í úthaf-
inu, sem var í mótun á þessum tíma. Eft-
ir langvinnar viðræður, sem stóðu með 
hléum í sex ár, náðist loks þríhliða samn-
ingur milli ríkjanna, sem enn er í gildi.

Í þessu riti er saga þessarar deilu, 
Smugudeilunnar, gerð aðgengileg al-
menningi í líflegri og auðskiljanlegri 
samantekt Arnórs Snæbjörnssonar sagn-
fræðings og lögfræðings. Arnór hefur 
auk menntunar á þessu sviði áralanga 
reynslu sem starfsmaður sjávarútvegs-
ráðuneytisins.

Blaðið grípur hér niður í bók Arnórs 

þar sem deila Íslendinga og Norðmanna 
er í algleymingi. Tilvísunum og neðan-
málsgreinum úr bókinni er sleppt í 
þessari tilvitnun blaðsins. Millifyrirsagn-
ir eru blaðsins.

þorskastríð norðmanna og 
Íslendinga
Útbreiddasta blað Noregs, Verdens 
Gang, sló því upp á forsíðu 15. júní, með 
stríðsletri, að hafið væri „FULL TOR-
SKEKRIG MED ISLAND“. Olsen sjáv-
arútvegsráðherra sagði að Norðmenn 
hefðu sýnt að þeir væru tilbúnir til að 
grípa til harðra aðgerða til að stöðva 
ólöglegar veiðar og virðast þessar „stríðs-
aðgerðir“ hafa notið almenns stuðnings 
meðal stjórnmálamanna í Noregi, en 
náðst hafði tal af fulltrúum allra flokka 
á næturfundi á Stórþinginu þegar fréttir 
af þeim bárust. 

Aftenposten komst svo stórkarla-
lega að orði að Ísland og Noregur ættu 
í verstu deilum „síðan Norðmenn 
kristnuðu eyríkið í vestri“. Í viðtali við 
blaðið upplýsti Godal utanríkisráðherra 
að sendiherra Íslands hefði gefið skýr 
skilaboð um að íslenska ríkisstjórnin 
hefði á engan máta hvatt til veiðanna á 
Svalbarðasvæðinu. Þá sagði hann Noreg 
standa sterkt þjóðréttarlega og því hafa 
engu að tapa yrði ágreiningi ríkjanna 
skotið til Haag.  Norskir hagsmunaað-
ilar í sjávarútvegi fögnuðu aðgerðum 
strandgæslunnar og sögðu aðgerðirnar 
vera það sem Íslendingar ættu skilið, en 

samtök í sjávarútvegi hefðu lengi þrýst á 
norsk stjórnvöld að grípa til harðari að-
gerða gegn Íslendingum.  

samherjamenn tilbúnir í stríð
Meðal íslenskra útvegsmanna virðist 
hafa verið ánægja með viðbrögð ís-
lenskra ráðamanna. „Þetta er hrein 
milliríkjadeila“ og ekki „einkamál fá-
einna útgerðarmanna,“ sagði Gísli Svan 
Einarsson, útgerðarstjóri Drangeyjar og 
Hegraness sem höfðu verið að veiðum 
á Svalbarðasvæðinu.  Á forsíðu Af-
tenposten 16. júní sagði Gísli Svan að 
veiðum yrði að öllum líkindum haldið 
áfram á svæðinu þrátt fyrir grófar að-
gerðir norskra stjórnvalda.  Í viðtali við 
Dagbladet sama dag sagði Þorsteinn 
Már Baldvinsson að „Noregur hafi 
beðið um þorskastríð – og það skuli 
Noregur fá“. 

Samherji myndi senda sjö til átta 
skip til veiða á Svalbarðasvæðinu að 
aflokinni lýðveldishátíðinni 17. júní, en 
þar voru norsku konungshjónin meðal 
heiðursgesta. „Friðurinn er úti,“ sagði 
Þorsteinn Már, „þegar kóngurinn er 
farinn af landi brott.“ Hann vildi ekki 
útiloka að tugir íslenskra skipa héldu til 
veiðanna, en margir hefðu hug á að taka 
þátt í veiðum þar. Slíkur fjöldi skipa 
mundi gera strandgæslunni erfiðara 
fyrir að hindra veiðarnar. Strandgæslan 
mætti „bara klippa á trollin“, en skip-
in mundu ná þeim upp aftur á 10–12 
klukkustundum.  

Íslendingar kenndu 
norðmönnum að 
klippa troll
Guðmundur Kjærnested, 
fyrrum skipherra hjá Land-
helgisgæslunni, áleit skip-
stjóra eiga góða möguleika 
á að verjast þannig að 
klippum yrði ekki komið 
við. Á skuttogurum geti 
menn bakkað og híft inn. 
Þá vísi vírinn lóðrétt nið-
ur og þá sé ekki hægt að 
klippa. En þetta kalli á að 
menn séu vakandi og viti 
að þessi hætta sé yfirvof-
andi. Guðmundur taldi 
aðgerðir Norðmanna á 
Svalbarðasvæðinu samb-
ærilegar aðferðum íslensku 
varðskipanna í þorska-
stríðunum, en þá hefðu 
varðskipsmenn siglt með 
svipuðum hætti að togur-
um og herskipin við Sval-
barða og verið sakaðir um að brjóta 
siglingareglur. 

„Ef að við förum að tala um það núna 
að þetta sé stórhættulegt,“ sagði hann, 
„þá erum við búnir að stunda þennan 
leik í mörg ár; við fundum leikinn upp 
og þróuðum hann í hendurnar á Norð-
mönnum. Þeir komu hingað oft og við 
sýndum þeim þetta enda datt okkur ekki 
í hug að okkar skip ættu eftir að lenda í 
þessu hjá þeim.“ 

réttur Íslands á svalbarðs-
svæðinu
Að baki aðgerðum íslensku útvegs-
mannanna lá skilningur á réttarstöðu 
Svalbarðasvæðisins, sem smám saman 
hafði orðið til í aðdraganda aðildar Ís-
lands að samningnum og í samtölum 
manna á milli. Í viðtali við Dagbladet 16. 
júní sagði Þorsteinn Már Baldvinsson 
íslensk stjórnvöld hafa gert stórkostlega 
uppgötvun síðasta vetur (n. sensasjon-
ell oppdagelse): Það sé fullljóst og ekki 
undirorpið neinum vafa að Íslendingar 
njóti réttinda á Svalbarðasvæðinu. Það 
muni útgerðarmenn sýna fram á komi 
til þess að strandgæslan færi eitt einasta 
skip til hafnar.  Sama dag var Svalbarða-
samningurinn birtur í heild í Morgun-
blaðinu og haft eftir Gunnari G. Schram 
lagaprófessor og Magnúsi Thoroddsen 
hrl. að aðgerðir Norðmanna væru til 
marks um að þeir álitu réttarstöðu sína 
veika.  

Óvissa um réttarstöðu Svalbarða-
svæðisins var ekki bundin við túlkun 
þjóðaréttar. Norsk löggjöf um heimildir 
stjórnvalda til að stjórna fiskveiðum við 
Svalbarða virtist um sumt ófullkomin 
og óljós. Í viðtali við NTB-fréttastofuna 
15. júní sagði Geir Ulfstein að gerðu Ís-
lendingar alvöru úr þeirri hótun að fara 
með málið fyrir Alþjóðadómstólinn í 
Haag, ættu Norðmenn góða möguleika 
á að fá það sjónarmið sitt viðurkennt að 
ríkið ætti fullan rétt á að vísa íslenskum 
togurum út af verndarsvæðinu. Þó að 
það hljómaði öfugsnúið þá stæðu Norð-
menn sjálfsagt sterkar að vígi í Haag en 
fyrir norskum dómstólum. Ef strand-
gæslan hefði kosið að vísa togurum til 
hafnar í Noregi væri ólíklegt að þeir 
hefðu verið dæmdir fyrir norskum dóm-
stólum. Norsk lög og reglugerðir næðu 
yfir ákvarðanir um vernd fiskistofna 
og möskvastærð. Að auki hefði verið 
ákveðinn þorskkvóti fyrir svæðið, en 
honum væri ekki skipt upp á milli landa. 
Þess vegna hefðu íslensku togararnir 
ekki brotið gegn neinum norskum lög-
um eða reglugerðum.  

Brundtland sagði Íslendinga á 
þjófaveiðum
Kosmo varnarmálaráðherra og Godal 
utanríkisráðherra lýstu því engu að síður 
yfir að aðgerðum gegn íslensku skipun-
um yrði haldið áfram. Olsen sjávarút-
vegsráðherra, sem var í nánum tengslum 
við Brüssel vegna aðildarviðræðnanna, 
hélt því að auki fram að „lína Noregs“ í 
„þorskastríðinu“ hefði stuðning Evrópu-
sambandsins.  Mikið eftirlit var með 

veiðum á Svalbarðasvæðinu en þar voru 
fjögur strandgæsluskip og Orion-flug-
vél. Íslensku skipin, fimm talsins auk 
tveggja íslenskra hentifánaskipa, fengu 
lítinn frið til að stunda veiðar, en raunar 
sammæltust skipin um að stunda engar 
veiðar á svæðinu fyrr en heimsókn Nor-
egskonungs á Íslandi væri lokið, þ.e. frá 
fimmtudegi 16. júní fram á laugardags-
kvöld 18. júní.  Hins vegar var skorið á 
annan togvír Stakfells 18. júní og voru 
frekari aðgerðir í undirbúningi.  

Í viðtali í Aftenposten 19. júní ít-
rekaði Jón Baldvin Hannibalsson að 
„Noregur hefði boltann“ hvað snerti 
samninga um veiðarnar í Barentshafi 
og kvaðst hann bíða eftir því að Godal 
utanríkisráðherra hringdi og byði hon-
um til viðræðna. Aðspurður um hvort 
mikill fjöldi íslenskra skipa væri við það 
að halda til veiða á Svalbarðasvæðinu 
sagðist Jón Baldvin hvorki geta staðfest 
það né neitað því. Togararnir hefðu enga 
tilkynningaskyldu til ríkisstjórnarinnar 
„svo við vitum ekki hvar þeir eru,“ sagði 
hann. Sem svar við þessu sagði Godal 
utanríkisráðherra í viðtali við Aften-
posten að norsk stjórnvöld stæðu sterkt 
þjóðréttarlega séð og íslensk stjórnvöld 
hefðu misskilið Svalbarðasamninginn. 
Aðild að honum gæfi ekki rétt til fisk-
veiða, þar sem úthlutun slíkra heimilda 
byggði á veiðireynslu og meginreglunni 
um hlutfallslegan stöðugleika. Fengi 
Ísland veiðikvóta á Svalbarðasvæðinu 
yrðu önnur aðildarríki einnig að fá slík-
ar heimildir. Því væru ekki aðstæður til 
að hefja viðræður við Íslendinga. Gro 
Harlem Brundtland forsætisráðherra 
tók sterkar til orða og sagði Íslendinga 
stunda þjófaveiðar (n. tyvfiske) á Sval-
barðasvæðinu.  

Hættulegar aðgerðir norð-
manna
Svo virðist, við þessar aðstæður, sem 
strandgæslan hafi fengið heimild til 
að grípa til enn harðari aðgerða gegn 
veiðum íslensku skipanna í þeim til-
gangi að setja skýrt fordæmi. Aðfara-
nótt 21. júní gerði strandgæsluskipið 
Senja aðgangsharðar og ítrekaðar til-
raunir til að klippa á togvíra Más SH, 
en fjögur íslensk fiskiskip reyndu að 
skýla Má. Þau voru í hnapp í kringum 
hann þegar aðgerðirnar hófust. 

Áhöfnum íslensku skipanna bar 
saman um að lífi sjómanna hefði ver-
ið stefnt í stórhættu við aðgerðirn-
ar. Senja hefði þannig stefnt beint á 
stefni Drangeyjar SK, sem auðnaðist 
að bakka í tæka tíð, en Senja sigldi á 
fullri ferð aðeins 2–3 metra framan 
við togarann. Skipstjóri Drangeyjar, 
Björn Jónasson, sagði að hefði skipið 
ekki verið „svona fljótt að taka við sér 
aftur á bak“ hefði skipherrann á Senju 
„sniðið framendann af og mennina 
sem voru sofandi fram í hefði hann 
steindrepið“. Þá hefðu sjómenn á Má 
verið við vinnu á dekki þegar aðgerð-
irnar hófust og því verið í stórhættu. 
Björn taldi ljóst að strandgæslan svif-
ist einskis og mundi ekki hika við að 
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keyra íslensku skipin niður. Því væri 
ekki forsvaranlegt að tefla mannslífum 
í hættu við áframhaldandi veiðar. 

„Nú verður háttvirt ríkisstjórn að 
gera eitthvað annað en að tala um 
að þetta verði kært [...],“ sagði í lok 
skeytis sem hann sendi af miðunum, 
en öll skipin sigldu heim til Íslands 
eftir þetta utan eitt sem hélt til veiða 
í Smuguna.  Atburðarásin var tek-
in upp á myndband og Guðmundur 
Kjærnested, sem var viðstaddur sjó-
próf á Akureyri fáum dögum síðar, 
sagði að þegar Senja (3.240 tonn, 105 
metrar að lengd, hraði 23 sjómílur) 
hefði verið nærri búin að sigla Drang-
ey niður hefði verið um að ræða gróft 
brot á siglingareglum sem ekki væri 
sæmandi löggæsluskipi (Senja kom 
bakborðsmegin að Drangey og bar 
því að víkja). Það hefði verið snarræði 
skipstjórans á Drangey sem forðaði 
árekstri í það skipti.  

Áhöfnum skipanna var fagnað vel 
við komuna til Íslands, en milli 200 og 
300 manns tóku á móti skipverjum á 
Drangey þegar hún lagðist að bryggju 
á Sauðárkróki 23. júní. Áhöfninni 
voru færð blóm og minjagripir frá 
útgerðinni. Dansað var á hafnarbakk-
anum og munu björgunarsveitarmenn 
hafa sett á svið „eins konar Flóabar-
daga, þar sem barist var á gúmmíbát-
um“, að því er Morgunblaðið greindi 
frá.  

Íslendingar fordæma aðgerðir 
norðmanna

 Ríkisstjórnin „fordæmdi harð-
lega“ þessar „aðfarir“ í sérstakri yfir-
lýsingu. Norska strandgæslan var sögð 
beita aðferðum „sem samtök á borð 
við Greenpeace hefðu hingað til ein 
notað“ en vildi hvorki bera „ágrein-
ing sinn við íslenska sjómenn“ undir 
norska né alþjóðlega dómstóla og kom 
fram að leitað yrði álits „viðurkenndra 
erlendra þjóðréttarfræðinga“ um rétt-

arstöðuna á Svalbarðasvæðinu.  Þetta 
vakti athygli í Noregi og ýtti meðal 
annars við Carl August Fleischer, pró-
fessor og fv. þjóðréttarfræðingi norska 
utanríkisráðuneytisins sem í aðsendri 
grein í Morgunblaðinu 26. júní reifaði 
efnisákvæði Svalbarðasamningsins 
og aðdraganda hans, og lýsti túlkun 
á fyrirmælum hans um jafnan rétt 
aðila til að stunda atvinnustarfsemi. 
Fleischer sagði að „hið raunverulega 
jafnræði“ aðila Svalbarðasamningsins, 
sem Norðmenn hefðu kosið að beita á 
fiskverndarsvæðinu, hlyti „að felast í 
því að deila út kvótum í samræmi við 
hlutlaust, vísindalegt mat og án þess 
að hygla sjómönnum strandríkisins“. 
Þar væri „nærtækast að skipta kvót-
um með tilliti til fyrri veiða“. Hann 
mælti á móti því að ágreiningur 
ríkjanna yrði borinn undir Alþjóða-
dómstólinn í Haag enda taldi hann 
að það gæti skaðað hagsmuni beggja 
landanna, en málskot til dómstólsins 
væri alls ekki sambærilegt því að leita 
til venjulegra dómstóla í lýðræðisríki. 
Þá taldi hann að það væri í ósam-
ræmi við stefnu Íslands og Noregs 
um ábyrga stjórnun fiskveiða eins og 
hann reifaði nánar.  

Þorsteinn Pálsson kvað Fleischer 
vera flestum íslenskum lögfræðingum 
að góðu kunnur, en sjálfur hefði hann 
lesið þjóðarétt hans í lagadeildinni. Um 
greinina væri „ekki annað að segja en 
að ríkisstjórnin [hefði] ákveðið að leita 
til erlendra þjóðréttarfræðinga til þess 
að fá óháð mat á þessari stöðu“ og rétt 
væri að bíða með frekari yfirlýsingar 
þangað til slíkt álit lægi fyrir.  Gunnar 
G. Schram svaraði Fleischer með stuttri 
grein í blaðinu daginn eftir, þar sem 
hann sagði meðal annars að svonefnd 
útilokun samningsaðila á Svalbarða-
svæðinu fæli í sér óheimila sjálftöku 
Norðmanna, enda fælist í henni mis-
munun. Það væri ekki hægt að útiloka 
Íslendinga frá veiðum á svæðinu, „þótt 

vart sé hægt að gera þá kröfu að allar 
þjóðir ættu að fá jafn stóran kvóta“. 
„Eðlilegt væri að við þá úthlutun væri 
meðal annars tekið tillit til fiskveiða-
þarfa ríkjanna, nálægðar þeirra við 
miðin og aflareynslu í fortíðinni“, en á 
grundvelli þess mundu Íslendingar eiga 
kröfu til nokkurs aflahlutar. Samningar 
milli Íslendinga og Norðmanna um 
margþætta fiskveiðihagsmuni þjóð-
anna, sem hann rakti nánar, væru „eina 
viturlega leiðin“, en ella biði Alþjóða-
dómstólsins suður í Haag það verkefni 

að fá Svalbarðadeiluna í sínar hendur. 
Þá vakti athygli að Jens Evensen, 

fyrrum hafréttarráðherra, sagði í viðtali 
við norska sjónvarpið 15. júní að „mik-
ilvægt væri að standa á rétti sínum, en 
gæta yrði réttinda á réttan hátt“. Í við-
tali við Dagbladet sama dag sagði hann 
deiluna „dapurlega“ og nauðsynlegt 
væri að ríkin ræddu saman.  Í ritstjórn-
argrein Dagbladet sagði að þótt Norð-
menn gætu með nokkru öryggi gert 
tilkall til þess að beita valdi til að fram-
fylgja kröfunni um að norsk yfirráð á 

Svalbarðasvæðinu væru virt vekti furðu 
hvernig málið hefði þróast. Eitthvað 
hlyti að hafa brugðist í samskiptum ríkj-
anna. Ef ekki væri hægt að jafna skiptar 
skoðanir um túlkun laga í viðræðum 
og samtölum milli ríkjanna væru fá 
deilumál í heiminum sem hægt væri að 
leysa á friðsamlegan hátt. Þá hefði verið 
sérstaklega óheppilegt að þessir atburð-
ir skyldu gerast svo skömmu fyrir lýð-
veldisafmæli Íslendinga.  

...

Strandgæslan greip til aðgerða gagnvart íslensku skipunum á Svalbarðasvæðinu aðfararnótt 21. júní 1994 og lá við stórslysi þegar 
strandgæsluskipið Senja sigldi á fullri ferð 2–3 metra fyrir framan Drangey SK meðan björn skipstjóri bakkaði Drangeynni á fullri 
ferð til að forða árekstri. Þessar myndir voru teknar þá um nóttina af gunnari Magnús syni stýrimanni um borð í Drangey.
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Næsti fundur Lkl. 
Hveragerðis
Í fréttatilkynningu frá Lionsklúbbi 

Hveragerðis segir að John Snorri 
Sigurjónsson hafi sótt klúbbinn 

heim mánudagskvöldið þann níunda 
október á Hótel Örk og sagt frá ævin-
týrum sínum. 

„John Snorri er ofurhugi sem hef-
ur verið ein mesta fjallageit okkar 
Íslendinga um þó nokkuð skeið en 
ekki farið mikið fyrir í fjölmiðlum. 
John Snorri hefur klifið nokkra af 
hærri tindum heims en setti markið á 
toppinn á K2 í sumar og var svo fyrsti 
Íslendingurinn til að klífa fjallið, sem 
er 8.611 metra hátt og er talið eitt af 
erfiðustu fjöllum jarðar af klífa.

John Snorri er fimm barna faðir. 
Hann hefur heimsótt Kvennadeild 

Landspítalans oftar en margir og not-
ið þeirrar einstöku þjónustu sem þar 
er veitt. Þegar John Snorri ákvað að 
láta gamlan draum rætast og ganga 
upp K2 langaði hann að láta gott af sér 
leiða í leiðinni. Eitt leiddi af öðru og  
John Snorri fór af stað í leiðangurinn 
mikla merktur Líf Styrktarfélagi í bak 
og fyrir.

Líf styrktarfélag kvennadeildar 
Landspítalans hefur þann tilgang að 
bæta aðbúnað og þjónustu við konur 
og fjölskyldur þeirra á meðgöngu, í 
fæðingu og sængurlegu sem og kvenna 
sem þurfa umönnun vegna kvensjúk-
dóma. Félagið vinnur að líknar- og 
mannúðarmálum í þágu fjölskyldna,“ 
segir í frétt frá klúbbnum.

scnhitselkvöld dynks haldið í Árnesi
lionsklúbburinn Dynkur held-

ur Schnitselkvöld í annað sinn í 
Árnesi, Skeiða- og  Gnúpverja-

hreppi, föstudaginn 13. október, en 
það er árlegt fjáröflunarkvöld klúbbs-
ins. Miðapantanir og fyrirspurnir 
sendist á netfangið jonasy@simnet.is. 
Allt hráefni í veislu kvöldsins er beint 
frá býlum  í sveitinni. Allir velkomnir 
og hvattir til mæta og leggja góðum 
málefnum lið.

Kjarninn í starfi klúbbsins yfir 
sumarið er sláttur kirkjugarðsins við 
Ólafsvallakirkju á Skeiðum og hittust 
félagarnir í 5. sinn þetta árið í garðin-
um í lokaslættinum fimmtudaginn 5. 
október, þar sem þessar myndir voru 
teknar.

aðalsteinn formaður mætti með 
slátturtraktorinn.

Þrándur fer yfir með slátturvélinni.

Ólafsvallakirkja.

Kristján og Sigurður  ræða málin.

Sýslumaðurinn 
á Suðurlandi

Atkvæðagreiðsla utankjörfundar á 
sjúkrastofnunum og fangelsum í

 umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi, fyrir
alþingiskosningar 28. október 2017

Einungis ætluð þeim sem dvelja á viðkomandi stofnunum

Selfoss og nágrenni:
n Fangelsið Sogni, Ölfusi - Fimmtudaginn 19. okt. kl. 14.00–15.00  
n Sólheimar í Grímsnesi -Miðvikudaginn 25. okt. kl. 13:00–15:00
n Þjónustumiðstöð aldraðra Grænumörk 5, Selfossi -Fimmtud. 26. okt. kl. 10:00–11:00
n Heilbrigðisstofnun Suðurlands Selfossi, sjúkra- og hjúkrunardeildir -Föstudaginn 27. 
okt. kl. 10:00–12:00

Stokkseyri og Eyrarbakki:
n Dvalarheimilið Sólvellir, Eyrarbakka - Mánudaginn 23. okt.  kl. 10:00–11:00 
n Fangelsið Litla Hraun, Eyrarbakka - Mánudaginn 23. október kl. 11:00 - 12:00 

Hveragerði:
n Ás, Dvalar- og hjúkrunarheimili Hverahlíð 20 - Þriðjudaginn 24. okt. kl. 09:30-11:30
n Heilsustofnun NLFÍ - Þriðjudaginn 24. okt. kl. 13:00 – 15:00

Hella:
n Lundur, dvalarheimili - Þriðjudaginn 24. okt. kl. 14.00

Hvolsvöllur:
n Kirkjuhvoll, dvalarheimili - Þriðjudaginn 24. okt. kl. 10.00
Vík:
n Hjallatún, dvalarheimili - Þriðjudaginn 17. okt. kl. 10.30
Kirkjubæjarklaustur:
n Klausturhólar, dvalarheimili - Þriðjudaginn 17. október kl. 14.00
Höfn:
n Skjólgarður, dvalarheimili - Þriðjudaginn 24. október kl. 13.00

bjarni og Snæbjörn komu vopnaðir orfi og hrífu.





Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
12. október 2017 

16. tölublað, 3. árgangur 

Af plast 
áhyggjum

Ég hef miklar áhyggjur af öllu 
plastinu í heiminum. Eigin-
lega það miklar áhyggjur að 

ég er nánast farin að missa svefn yfir 
þessu. Nú eru þrír mánuðir síðan fjöl-
skyldan fór að flokka plast á heimil-
inu. Á þeim þremur mánuðum hef ég 
breytt neysluvenjum mínum svo um 
munar þar sem mér ofbauð hreinlega 
hversu mikið af óþarfa plast umbúð-
um berast inn á heimilið. Það gleði-
lega er að ef maður er meðvitaður 
neytandi er hægt að minnka gríðar-
lega það plast sem maður ber heim 
með sér. Þrátt fyrir aukna flokkun og 
endurvinnslu á plasti þá er allra mesta 
umhverfisverndin fólgin í því að þurfa 
ekki að kaupa vörur í plast umbúðum. 
Plast er eingöngu hægt að endurvinna 
í annað plast af lélegri gæðum. Allt 
plast sem við notum og fer ekki til 
endurvinnslu, safnast fyrir á urðunar-
stöðum eða í náttúrunni og veldur þar 
skaða um ókomna tíð.Plast endar allt 
of oft í náttúrunni, og þá sérstaklega 
í ám, vötnum og sjó. Plast dregur til 
sín ýmis mengunarefni og þegar það 
endar í vef lífvera geta efnin þar með 
endað í fæðu okkar.Við getum hvert 
og eitt okkar lagt mikilvægt lóð á 
vogarskálina þegar kemur að því að 
minnka plastnotkun. Það er lykilatriði 
að endurnota, endurvinna og almennt 
neyta minna. Það skiptir sköpum að 
hætta notkun á öllum óþarfa einnota 
umbúðum eins og t.d. sogrörum, 
plasthnífapörum, plastglösum og 
plastpokum. Verum meðvitaðir neyt-
endur og hugsum okkur tvisvar um 
áður en við veljum vörurnar í verslun-
inni. Get ég valið umbúðalausar vörur 
eða vörur sem eru í pappírsumbúð-
um? Eða get ég kannski sleppt því að 
kaupa vöruna?

Baksíðan
arna Ír gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi skrifar.
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Fæst án
lyfseðils

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

“Hafði glímt við 

kvíða og vanlíðan, leitaði 

aðstoðar og byrjaði jafn framt á 

Spirulina Blue, með því öðlaðist ég eins 

og annað líf, varð glaðari og miklu 
orkumeiri. Fór að geta skipulagt mig og 

áhugamálið mitt sem er ljósmyndun. 

Finn ekki streitu eða kvíðann 
plaga mig.” 

Hreinn Gottskálksson, 
verktaki.  

Spirulina BLUE Performance 
er heilbrigð lausn full af lífrænum 
næringar efnum sem gefur  
góða orku og einbeitingu  
allan daginn

Nýjar umbúðir
sömu gæði

“Þegar ég vann að 
doktors   ritgerðinni  minni þurfti 

ég oft að einbeita mér 12 -14 tíma, 
en með Spirulina BLUE hvarf einbeitinga

skortur síðdegis og þar með jukust af köst in 

og úthaldið. Þrátt fyrir aukna orku kom það 

ekki niður á svefni og hvíld, þvert á móti 

minni streita, betri hvíld. Síðan þá nota ég 

Lifestream Spirulina Blue daglega.” 

Snjólaug Ólafsdóttir, doktor  
í umhverfisverkfræði. 

L i f e s t r e a m  f æ s t  í  a p ó t e k u m ,  H a g k a u p ,  N e t t ó ,  H e i l s u h ú s i n u  o g  v í ð a r  |  c e l s u s . i s

Spirulina BLUE Performance 

Lífrænn fjölvítamíngjafi náttúrunnar

26 vítamín og steinefni, 18 amminósýrur, GLA,  
omega, phycocayanin, zeaxanthin,vanilla.

Rannsóknir sýna að phycocyanin í Spírulína Blue 
styður getu tauga til að takast á við streituálag og 
eflir einbeitingu. Styrkir ónæmiskerfið gegn flensum 
og kvefi, gefur góða jafna orku allan daginn.

Næringarprófanir eru gerðar við uppskeru og einnig 
í neytendaumbúðum.

Orkuleysi, streita 
og kvíði?


