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Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf

Karlakór Hreppamanna hefur farið á kostum á liðnum árum. Kórinn sótti Þýskaland heim í október og syngur

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

hér við Arnarhreiðrið í Kehlstein fjallinu í Bæjaralandi. Staðinn gáfu félagar í Nasistaflokknum Adolf Hitler þegar hann varð fimmMynd: Anna María Óladóttir
tugur, en nú er þar vinsæll veitingastaður og viðkomustaður ferðamanna. 
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T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti.
1200 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Íslensk notendahandbók.

Verð: 89.900,-

Verð nú: 76.915,-

15%

Tekur 7 kg af þvotti.

Verð: 99.900,-

Verð nú: 84.915,Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð

HIlmIsgötU 4 · vEstmannaEyjUm · símI 481 3333
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Tekur 8 kg af þvotti.
1400 snúningar.
Öll hugsanleg þvottakerfi.
Kolalaus mótor. Íslensk
notendahandbók.

Verð: 119.900,-
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Á fjórða hundrað ný gistirými
áformuð í Rangárþingi Eystra

F

jölgun gististaða á Suðurlandi nær hæstu hæðum í
Rangárþingi eystra þar sem
gistiplássum mun á næstu misserum
fjölga umtalsvert, verði öll áform að
veruleika. Á Hvolsvelli hefur tveimur
lóðum verið úthlutað fyrir 100 herbergja hótel hvort um sig. Bygging
þeirra er ekki hafin en annað þeirra
hefur verið teiknað og er í burðarliðnum. Midgard „base camp“opnaði 1.
maí síðastliðinn með rými fyrir um
30 manns í gistingu. Þar er góð aðstaða til tónleikahalds og hafa þegar
nokkrir listamenn stigið á svið í Miðgarði við mikla ánægju ferðamanna
og heimamanna sem þar mætast. Í
bígerð er að byggja 15 herbergja viðbyggingu við Hótel Skóga svo dæmi
séu tekin. Hótel Hvolsvöllur hefur
starfað hér um árabil, í Fljótshlíðinni
eru tvö hótel og í það minnsta fimm
hótel undir Eyjafjöllum, þannig að
möguleikarnir eru fjölbreyttir.,” segir
Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri í
Rangárþingi eystra.

gamla. Uppbygging ferðaþjónustunnar skiptir afar miklu máli fyrir sveitarfélögin á Suðurlandi. Ég myndi ekki
vilja skipta þar sem ferðamennirnir
hjálpa okkur við að byggja upp fjölbreyttara og skemmtilegra samfélag
þar sem hæfileikar manna njóta sín til
fulls.” segir Ísólfur Gylfi.

Aldrei f leiri
iðnaðarhús og íbúðir

Kraftmikil uppbygging innviða

Uppbygging innviða vegna ferðamanna er kraftmikil á svæðinu. Víða
er verið að byggja smáhýsi og auka
við fjölbreytni í gistingu og afþreyingu á svæðinu. Deiliskipulag fyrir
Seljalandsfoss og Hamragarða er á
lokametrum en þar er gert ráð fyrir
talsverðum breytingum í aðkomu,
bílastæðum, göngustígum, byggingu
þjónustumiðstöðvar ofl. Einnig er
deiliskipulag í Þórsmörk á lokametrunum en þar er gert ráð fyrir göngubrú úr Fljótshlíð í Húsadal. Einnig
verður úthlutað ferðaþjónustulóðum í Húsadal og í Básum. Efnt var
til samkeppni þegar göngubrúin yfir
Markarfljót var teiknuð.

Lava og önnur af þreying

,,Á svæðinu er fjölmargt hægt að gera
sér til skemmtunar. Eldfjallamiðstöðin LAVA opnaði í sumar en þar er ein
glæsilegasta sýning sem sett hefur
verið upp á heimsvísu. Þar upplifir
fólk eldgos, jarðskjálfta, fræðist um
jarðsöguna og getur verslað í glæsilegri verslun Rammagerðarinnar.
Einnig er í húsinu stórglæsilegur
veitingastaður. Enginn ætti að láta
fram hjá sér fara að heimsækja eldfjallasetrið. Sögusetrið er fyrsta setur
sinnar tegundar á Íslandi, en þar er
Njálssaga sögð í sýningu, verið er að
sauma 90 m. refil með Njálssögu sem
er mjög merkilegt framtak. Þar er
einnig fróðlegt og merkilegt verslun-

„

Björg Árnadóttir, framkvæmdastjóri Midgard og Ísólfur Gylfi Pálmason, sveitarstjóri. Midgard „base camp“opnaði 1. maí síðastliðinn
með rými fyrir um 30 manns í gistingu. Þar er góð aðstaða til tónleikahalds og hafa þegar nokkrir listamenn stigið á svið í Miðgarði við
mikla ánægju ferðamanna og heimamanna sem þar mætast.

Fjölgun
ferðamanna
á Suðurlandi hefur
haft gríðarlega
mikil hagræn áhrif
á svæðinu auk
hinna félagslegu.

arsafn þar sem saga kaupfélaganna á
Suðurland er sögð. Í Midgard er boðið upp á jóga einu sinni í viku fyrir
ferðamenn og heimamenn. Það er nýbreytni. Tilvalið er fyrir hópa að koma
í heimsókn á svæðið, gista og nýta sér
þá afþreyingu sem á svæðinu er. “ segir Ísólfur.

Hagræn og félagsleg áhrif

,,Fjölgun ferðamanna á Suðurlandi
hefur haft gríðarlega mikil hagræn

Flottar síðbuxur frá

Ný gata, Gunnarsgerði er nánast tilbúin á Hvolsvelli, en búið er að úthluta nær öllum
lóðum við þá götu. Þar verða einbýlishús, parhús og raðhús. Mynd: Sigurður Jónsson.

áhrif á svæðinu auk hinna félagslegu.
Mikill fjöldi starfa hefur skapast á
undanförnum árum og er ekkert lát
þar á með áframhaldandi uppbyggingu
gististaða og afþreyingar. Unga kyn-

slóðin sér tækifæri í því að flytja tilbaka til heimahaganna og tekur með
sér fjölbreytta menntun og reynslu.
Með það að vopni tekst svæðunum að
þróa nýtt vöruframboð í bland við það

Fjölgun á fólki kallar á húsnæði og
uppbygginguna er líka að finna þar.
Ný gata, Gunnarsgerði er nánast tilbúin á Hvolsvelli, en búið er að úthluta
nær öllum lóðum við þá götu. Þar
eru einbýlishús, parhús og raðhús.
Sláturfélag Suðurlands, sem er stærsti
atvinnurekandinn fyrir utan sveitarféalgið, byggir m.a. átta íbúða parhús
við götuna en þeir hyggjast byggja 24
íbúðir á Hvolvelli á næstunni. Nýlega
var byggt hér stórt iðnaðarhús með
fimm einingum, þeim hefur öllum
verið úthlutað og vangaveltur eru
um byggingu á öðru iðaðarhúsnæði.
En mjög langt er síðan að slík iðnaðarhús hafa verið byggð á Hvolsvelli.
Deiliskipulag fyrir „miðbæjarsvæði“
Hvolsvallar er í vinnslu en þar er
gert ráð fyrir fjölda lóða fyrir verslun
og þjónustu ásamt um 30 íbúðum.
Einnig er gert ráð fyrir mjög veglegu
hátíðarsvæði. Tillögurnar eru kynntar
á vefsjá á heimasíðunni hvolsvollur.is
og efnt verður til íbúafundar til kynningar í byrjun nóvember .
,,Flest fyrirtæki á svæðinu verða
fyrir miklum áhrifum af auknum
straumi ferðamanna; bílaverkstæði,
bankaþjónusta, efnalaugar, veitingahús, bensínstöðvar og verslanir.
Heimamenn búa við meiri lífsgæði
og fá leiðinni bætta þjónustu en það
verður brú á milli íbúanna og ferðamannanna. Mörgum finnst líka
spennandi að ræða við ferðamennina
og forvitnast um þjóðerni og menningu. Fjölgun ferðamanna gerir að
verkum að svæðin verða betri staðir
til að búa á en þeir fylgjast vel með
framkvæmdum og breytingarnar eru
unnar í sátt og samlyndi. Íbúarnir
geta gengið að afþreyingu og valið
um veitingaþjónustu allt árið. Við
erum til dæmis að endurnýja gömlu
kaupfélagsbygginguna við Auturveg
4. Þar verður Ráðhús Rangárþings
eystra auk þess sem byggt verður við
verslunarhúsið og þar mun verslun
Krónunnar koma. Hún verður lágvöruverslun sem mun koma íbúunum
mjög vel en það hefur verið baráttumál í langan tíma. “ segir Ísólfur Gylfi
og horfir björtum augum á framtíð
ferðaþjónustunnar.
-em.
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Eldfjallamiðstöðin LAVA opnaði í sumar en þar er ein glæsilegasta sýning sem sett hefur verið upp á heimsvísu. Mynd: Sigurður Jónsson.
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leiðari

Lækkum fjöllin til
að dalirnir blómstri

F

élagslegt réttlæti hefur verið eitt helsta viðfangsefni stjórnmálamanna og stjórnmálaheimspekinga allt frá því að stórvirki gríska
heimspekingsins Platóns, Ríkið, leit dagsins ljós á tímum forn
Grikkjanna. Þá markaði bók bandaríska stjórnspekingsins Johns Rawls, Kenning um réttlæti, ný
þáttaskil í stjórnmálaumræðum síðari tíma um
réttlæti á meðal þjóða og milli þeirra þegar hún
kom út í byrjun áttunda áratugarins.
Kjarninn í kenningu Rawls er sá að hverskonar
ójöfnuður sé einungis réttlætanlegur verði hann
til þess að bæta kjör þeirra sem verst eru settir.
Þetta er róttæk sáttmálakenning um að ríkisvaldinu skuli beitt til þess að bæta kjör og aðstæður þeirra sem minna mega sín og draga þannig
sem mest má vera úr ójöfnuði. Á þessum forsendum sé réttlætanlegt að
færa fjármuni frá þeim efnameiri til hinna efnaminni í nafni réttlætisins.
Að fjöllin megi ekki vera tignarlegri en svo að dalirnir blómstri.
Ójöfnuður getur af sér fátækt og skort á tækifærum til þess að þroska
kosti sína. Nýleg bresk rannsókn á afleiðingum fátæktar sem stóð yfir í
marga áratugi dregur t.d. fram að fátæktin gengur á milli kynslóða. Börn
þeirra sem búa við bág kjör eru ólíklegri til að sækja sér framhaldsmenntun og líklegri til þess að eiga bæði styttra og erfiðara líf en þau
sem koma frá þokkalega og vel stæðum heimilum. Þeim skortir skjól og
bakland til þess að sækja sér þann ómetnlega auð sem góð menntun er.
Vaxandi ójöfnuður er meinsemd sem grefur undan samfélaginu og
sáttmála okkar um það. Því er það eitt brýnasta verkefni þeirrar ríkisstjórnar sem mynduð verður að loknum kosningum að jafna leikinn í
samfélaginu. Grípa til aðgerða til að draga úr ójöfnuði.
Hækka dalina þannig að þeir sem minna mega sín geti lifað með
reisn og átt gott líf þrátt fyrir örorku, háan aldur eða annað sem kemur í
veg fyrir fulla þátttöku á vinnumarkaði.
Kostnaðurinn við örmyntina og margfaldur vaxtakostnaður heimila
og fyrirtækja, borið saman við önnur Norður- og Evrópulönd, eykur
ójöfnuðinn enn frekar. Þeir sem fleyta rjómann og best hafa það hverju
sinni geta komið sínum fjármunum og eignum í skjól erlendis og haft
miklar tekjur af vaxtamunaviðskiptum og braski með krónuna. Þetta er
afleit staða og óásættanleg.
Því er það órjúfanlegur þáttur af því að bæta lífskjör og auka jöfnuð
á Íslandi að stíga raunhæf skref sem tryggja komandi kynslóðum skjól í
formi trausts gjaldmiðils og lágra vaxta, þar sem verðtrygging og aðrir
plástrar á svöðusár krónunnar heyra sögunni til.


Björgvin G. Sigurðsson

Skorað á yfirvöld
að bæta veginn

Á

aðalfundi FOMEL - Foreldrafélagi
Menntaskólans að Laugarvatni, þ.
24.09.2017 var eftirfarandi ályktun
samþykkt:
Fundurinn fagnar því að komin
sé lausn á aðgengi nemenda ML að
íþróttamannvirkjum á Laugarvatni,
enda er íþróttastarf eitt af lykilatriðum í góðu skólastarfi sem og mannlífi á svæðinu.

foreldrafélags
Aðalfundur
Menntaskólans
á
Laugarvatni
FOMEL, skorar á samgönguyfirvöld
að sjá til þess, að Laugarvatnsvegur
nr. 37 frá Svínavatni að Laugarvatni
fái eðlilegt viðhald enda er vegurinn
orðinn stórhættulegur og hefur ekki
fengið viðhald svo árum skipti. Allir
vegfarendur, en þó sérstaklega ungir
og reynslulitlir ökumenn eru í stórhættu á ferð um veginn.
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Framleiðsla og sala
á öl hafin á Ölverk

S

tarfsemi í brugghúsi Ölverks
í Hveragerði hófst formlega
þann 6. september síðastliðinn og þá aðeins á eftir áætlun
vegna umfangsmikilla framkvæmda
sem ráðist var í. Nú eru alls 5 bjórar fáanlegir úr brugghúsi Ölverks
og aðrir sem bíða þess að komast á
krana.
Að sögn Elvars Þrastarsonar, einn
þriggja eiganda Ölverks, var mjög
gaman að komast aftur í hlutverk
bruggmeistara en hjartað slær svo
sannarlega í brugghúsinu þar hann
kann best við sig. Það tók sinn tíma
að læra á nýtt brugghús og þá nefnir
hann helst jarðgufuna í framleiðsluferlinu sem x faktor. Jarðgufan sem
náðist inn í brugghúsið er 150°c heit
en eftir smá byrjunarerfiðleika hefur
hún staðið fyllilega fyrir sínu sem er
afar ánægjulegt og gefur nýja nálgun
á bjórframleiðslu á heimsvísu.
Það er yfirlýst markmið að hjá
Ölverk að þar verði ávallt bruggaður
bjór af fjölbreyttum toga, bæði fyrir
hinn almenna neytanda sem og fyrir
kröfuharða kunnáttumenn sem laðast að hinu óvenjulega og veigri sér
ekki við að sækja Hveragerði heim
til þess að upplifa slíkt.
Ásamt að því að halda áfram vöruþróun er gert ráð fyrir að hefja innan

skamms formlega móttöku á hópum
í sérstökum sal þar sem boðið verður upp á sýnilega bjórverksmiðju,
útskýringu á nýtingu orkunnar, sérstöðunni og framleiðsluferlinu auk

þess sem gestum mun gefast kostur
á að smakka framleiðsluna.
Áhugasömum gefst tækifæri á að
fylgjast með Ölverk lífinu á Facebook
(Ölverk) og á Instagram (olverkbrugghus)

„Uppáhalds” tónleikaröð og
sögur á Hótel Grímsborgum

G

unnar Þórðarson tónskáld
og Þorsteinn Eggertsson rithöfundur hafa samið mörg
hundruð texta og lög. Þeir ætla nú
að flytja þau vinsælustu, segja sögur
og hver veit nema að þeir semji nýjan “Búðardal” eða upplýsi hver harðsnúna Hanna var/er í raun og veru.
Á Hótel Grímsborgum verður
tónleikaröð undir heitinu „UPPÁHALDS” þar sem Gunnar Þórðarson,
Þorsteinn Eggertsson, Þorgeir Ástvaldsson, Alma Rut Kristjánsdóttir,
Kristján Gíslason og Birgir Jóhann
Birgisson koma fram og flytja mörg
af vinsælustu lögum Íslandssögunnar sem þeir Gunnar og Steini sömdu
saman. Á milli laga munu þeir svo
skemmta gestum með sögunum á
bak við lögin þar sem ýmislegt verður
upplýst.
Meðal þeirra laga sem flutt verða:
Heim í Búðardal – Fjólublátt ljós við
barinn – Himinn og jörð – Ljúfa líf –

Ástarsæla – Ég elska alla – Harðsnúna
Hanna – Er hann birtist – Dans, dans,
dans – Eitthvað sætt – ofl.
Fyrir tónleikana er boðið upp á
villibráðarhlaðborð og svo þegar nær
dregur jólum verður það jólahlaðborð.
Eftir tónleikana verður svo diskótek
þar sem plötusnúðurinn Vilhjálmur

Ástráðsson spilar lögin frá Hollywood
árunum (8. og 9. áratugurinn).
Tónleikarnir verða á föstudagsog laugardagskvöldum frá miðjum
október til 16. desember. Miðasala fer
fram á midi.is og á Hótel Grímsborgum, grimsborgir.is

Tvær merkar bækur
hjá Sögufélagi

T

vær mikilvægar bækur koma
út hjá Sögufélagi í október og
í tilefni þess var haldið tvöfalt útgáfuhóf í Bókabúð Forlagsins
fimmtudaginn 19. október.
Önnur bókin er eftir Steinunni
Kristjánsdóttur fornleifafræðing og
heitir Leitin að klaustrunum: Klausturhald á Íslandi í fimm aldir. Eins og
titillinn gefur til kynna er skipulögð
leit að íslensku klaustrunum hér í
forgrunni. Höfundur bregður ljósi á
sögu kaþólsks klausturhalds í landinu
á persónulegan hátt og löngu horfinn
heimur þeirra opnast fyrir lesendum.
Þessa bók gefur Sögufélag út í samstarfi við Þjóðminjasafn Íslands.
Hin bókin er eftir Vilhelm Vil-

helmsson sagnfræðing
og nefnist Sjálfstætt fólk:
Vistarband og íslenskt
samfélag á 19. öld. Hún
fjallar um vistarbandið
sem fól í sér þá skyldu
búlausra að ráða sig í
ársvistir hjá bændum og
lúta húsaga þeirra. Fjallað er um togstreituna
milli undirsáta og yfirboðara í gamla
sveitafélaginu og saga alþýðunnar er
sögð frá sjónarhorni hennar sjálfrar
fremur en valdhafa.
Sögufélag var stofnað árið 1902 og
hefur allt frá fyrstu tíð haft að markmiði að gefa út vönduð sagnfræðileg ritverk. Það hefur með útgáfu-

starfsemi sinni átt
drjúgan þátt í að
efla sagnfræði í landinu sem lifandi
fræðasamfélag. Margar af bókum
Sögufélags eru löngu uppseldar en af
nógu er þó að taka eftir 115 ára útgáfu
og ættu allir að geta fundið eitthvað
við sitt hæfi. Allar þær bækur Sögufélags sem fáanlegar eru verða framvegis til sölu í Bókabúð Forlagsins.

HAUSTILBOÐ
10% haustafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM

GARÐHÚS 4,4m²

og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar
www.volundarhus.is

VH/17- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Sjá fleiri

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

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

GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði

á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Byssuviðgerðir
Vöðluviðgerðir
Blámun
Smíði
12 - 200 KÓPAVOGUR
ASKALINDSKEMMUVEGI
6, 201 KÓPAVOGUR
891-8113
- doktoraggibyssa@simnet.is
SÍMIS:891
8113 - doktoraggibyssa@simnet.is

www.galleribyssur.com
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Saga Natan
og Skáld-Rósu
B

Herjólfur í viðgerð
eftir áramót

H

erjólfur fer ekki í viðgerð
fyrr en eftir áramót, tveimur mánuðum seinna en til
stóð. Ástæðan er seinagangur við
smíði varahluta í skipið. Aðspurður
segir Gunnlaugur Grettisson, rekstrarstjóri Herjólfs, að enginn hefði getað séð fyrir þessa atburðarás. Enginn
sé þó hæfari til að reka Herjólf en
Eimskip.
„Um er að ræða tjón eða galla í
gírverki skipsins sem við auðvitað
höfum engan séns á að eiga við. Við
köllum til færustu sérfræðinga sem
er Man verksmiðjurnar í Þýskalandi
og þeirra útibú í Danmörku sem eru
þeir sem þekkja þetta best, þeir fara
í að smíða þennan varahlut. Þetta
eru gríðarlega stór stykki eins og

hálfs tonna þung stykki, þessi gírhjól. Þeir fara í það að smíða þetta
og því miður þegar á reynir þá reynist sú smíði ekki standast kröfur
flokkunarfélagsins. Þetta kom okkur gríðarlega á óvart og við erum
raun og veru jafn mikil fórnarlömb
í þessu og vegagerðin að sjálfsögðu
og fyrst og fremst auðvitað íbúarnir
í Vestmannaeyjum sem lenda verst
í þessu.“ segir Gunnlaugur í samtali
við Rúv. Gunnlaugur segir engu máli
skipta hver reki Herjólf, ekki hefði
verið hægt að koma í veg fyrir þessa
stöðu. „Staðan væri ekki öðruvísi ef
Vestmanneyingar sæju um rekstur
Herjólfs.“
Á vef Vegagerðarinnar segir að
eftir að samningur um leigu á norsku

ferjunni Bodö var undirritaður, hafi
komið í ljós að undirverktaki Eimskips geti ekki staðið við afhendingu
varahluta. G. Pétur Matthíasson,
upplýsingafulltrúi Vegagerðarinnar,
segir ábyrgðina liggja hjá Eimskip.
Hvað framhaldið varði þá þurfi
að endurskoða stöðuna þegar að því
kemur og finna afleysingaferju eftir áramót. „Það á allt eftir að koma
í ljós, það er ekkert mikið af ferjum
sem liggja á lausu það er ekki þannig
að útlendingar séu með fullt af ferjum við bryggju sem bíða efitr því að
íslendingar þurfi á bryggju á halda
í hálfan mánuð þannig við verðum
bara að skoða hvernig staðan verður
þá og skoða þetta allt saman upp á
nýtt,“ segir G. Pétur í samtali við Rúv.

þeirra sem eftir lifa og þá einkanlega
sögu Skáld-Rósu frá Vatnsenda sem
var um tíma ástkona Natans Ketilssonar.
Bókin kom fyrst út hjá Bókaverslun Sigurðar Kristjánssonar árið 1912
og er nú endurútgefin í upprunalegu
formi í harðspjalda bók. Eftirmála
skrifar Eyrún Ingadóttir sagnfræðingur.
Saga Natans Ketilssonar og SkáldRósu er 188 síðna harðspjalda bók
með lausblaðakápu.

Hnotskurn:

Sígild saga um
morð og svik

T

122 x 200 mm

15 mm

122 x 200 mm

rudy hefur svikið John, eiginmann sinn. Hún
býr enn í niðurníddu
en verðmætu húsi hans
í London. Þó ekki með
honum heldur bróður
hans Claude, smásálskáldsaga
arlegum manni og gírugum. Saman gera þau
áætlun, en það er vitni
að áformum þeirra; hinn
forvitni, níu mánaða
gamli íbúi í móðurlífi
Trudyar.
Hnotskurn er sígild saga
um morð og svik, sögð frá einstæðu
Trudy hefur svikið John, eiginmann
sinn. Hún býr enn í niður
níddu en verðmætu húsi hans í London.
Þó ekki með honum
heldur bróður hans Claude, smásálarlegum
manni og gírugum.
Saman gera þau áætlun, en það er vitni
að áformum þeirra; hinn
forvitni, níu mánaða gamli íbúi í móðurlífi
Trudyar.
Hnotskurn er sígild saga um morð
og svik, sögð frá einstæðu
sjónarhorni, eftir einn helsta sagnameistara
vorra tíma.
Ian McEwan er meðal virtustu höfunda
samtímans og hefur
hlotið fjölda verðlauna fyrir verk sín.
Mörg þeirra hafa komið út
á íslensku, þar á meðal Friðþæging
(Atonement) og Brúðkaups
nóttin (On Chesil Beach) en eftir
báðum hafa verið gerðar
rómaðar kvikmyndir.

I AN Mc E WAN

Landið virki
sem ein heild.

ókaútgáfan Sæmundur hefur
e n du r út ge f i ð
bók Brynjúlfs Jónssonar frá Minna-Núpi um
Natan Ketilsson og
Skáld-Rósu.
Sagan er hin yngsta
af þeim fjórum sögum sem alþýðufræðimenn 19. aldar rituðu
um ævi og aldurtila
Natans Ketilssonar á
Illugastöðum. Hún er
heilstæðust
þessara
sagna og rituð af
miklu listfengi. Hér
er dregin upp lifandi
mynd af mannlífi í
Húnaþingi á 19. öld.
Höfundur rekur
aðdraganda morðbrennunnar á Illugastöðum aðfaranótt 14. mars 1928.
byggir
Frásögnina
höfundur á allt að
aldargömlum munnmælum. Er að vonum nokkur munur á
þeim sögnum og því sem fram kemur
í réttarskjölum eins og Eyrún Ingadóttir sagnfræðingur rekur í eftirmála
bókarinnar.
Aftaka Agnesar og Friðriks á Þrístöpum í Vatnsdalshólum sem sagt er
ítarlega frá í bókinni var hin síðasta
á Íslandi. Bændur úr gervöllu Húnaþingi voru skikkaðir til að vera þar
viðstaddir og allar götur síðan hefur
þessi athöfn og sagan þar bakvið verið
þjóðinni hugleikin.
Í sögulok rekur höfundur afdrif

E F TI R H Ö F U N D F R I Ð Þ Æ G
I N GA R ( ATO N E M E N T )

IA N

M cEWAN

Árni Óskarsson þýddi.

„Ian McEwan hefur augljóslega skemmt
sér
konunglega við að skrifa Hnotskurn.
Nú er
komið að lesanda að njóta. Þótt sagan
sé
myrk er hún hrein nautn að lesa.“
– The Economist
„Svo vel skrifaður texti að mann sundlar.“
– Halla Oddný Magnúsdóttir

Hnotskurn

„Stórfengleg, frumleg, aðlaðandi ... snjallt
tilbrigði
við Hamlet með ófætt barn í aðalhlutverki.
Hattinn ofan fyrir Ian McEwan.“
– Boston Globe

„Óvenjulega frumleg og fyndin.“
– Sunday Times

Hnotskurn

sjónarhorni,
eftir
einn helsta sagnameistara samtímans.
Ian McEwan er meðal virtustu höfunda
samtímans og hefur
hlotið fjölda verðlauna
fyrir verk sín. Mörg
þeirra hafa komið út
á íslensku, þar á meðal
Friðþæging (Atonement) og Brúðkaupsnóttin (On Chesil
Beach) en eftir báðum
hafa verið gerðar rómaðar kvikmyndir.
Árni Óskarsson þýddi.

SMÁRI MCCARTHY
ALBERT SVAN

1. SÆTI

ÁLFHEIÐUR EYMARSDÓTTIR

3. SÆTI

SMÁRI MCCARTHY

4. SÆTI

ALBERT SVAN

FANNÝ ÞÓRSDÓTTIR

2. SÆTI

ÁLFHEIÐUR EYMARSDÓTTIR
ÁLFHEIÐUR EYMARSDÓTTIR
2. SÆTI
4. SÆTI

ALBERT SVAN

1. 1.SÆTI
SÆTI

SMÁRI MCCARTHY

2. SÆTI

FANNÝ ÞÓRSDÓTTIR
3. SÆTI

FANNÝ ÞÓRSDÓTTIR
KRISTINN ÁGÚST
EGGERTSSON

3. SÆTI
5. SÆTI

4. SÆTI

KRISTINN ÁGÚST
EGGERTSSON
5. SÆTI

KRISTINN ÁGÚST
EGGERTSSON
5. SÆTI

GOTT VERÐ Á FJÓRHJÓLUM
ÞEKKT MERKI MEÐ YFIR 50 ÁRA FARSÆLA SÖGU

Spil
Power stýri
Rafmagns driﬂæsingar
Dráttarkrókur og tengill
Framleitt í U.S.A

ÁLFHEIÐUREYMARSDÓT IR

ARCTIC CAT TRV 550 - kr. 1.689.000,ARCTIC CAT TRV 700 - kr. 1.960.000,Götuskráð. Verð með vsk.

SMÁRIMC ARTHY
1.SÆTI

FAN ÝÞÓRSDÓT IR

Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ - Sími 578-0820 - arcticsport.is
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Frambjóðendur fjalla
Frambjóðendur til Alþingis í
Suðurkjördæmi sendu margir hverjir
inn greinar um helstu baráttumálin
fyrir kosningarnar laugardaginn 28.
október. Suðri birtir hér allar þær
greinar sem blaðinu bárust og gefa
þær góða mynd af helstu áherslum
flokka og framboða árið 2017.

Löggæslan
í landinu

S

amfylkingin ætlar að veita
milljarði til viðbótar á ári til löggæslunnar á næsta kjörtímabili.
Enda eru auknar fjárveitingar til lögreglunnar nauðsynlegar vegna aukins
álags, fleiri ferðamanna og fjölgunar
íbúa, ekki síst hjá lögreglunni í Suðurkjördæmi. Ný og kostnaðarsöm verkefni bíða lögreglunnar sem nauðsynlegt er að ráðast í af fullri alvöru.

Átak gegn of beldi

Lögreglunni er ekki gert mögulegt að
grípa tímanlega inn í alvarleg mál eða
með afgerandi hætti. Átak sveitarfélaga og lögreglunnar gegn heimilisofbeldi er eitt slíkra verkefna. Ætlunin var að lögreglan og félagsþjónusta
sveitarfélaganna ynnu saman að því að
aðstoða fjölskyldur á markvissan hátt,
tryggja öryggi barna og veita þeim
stuðning. Málin rannsökuð betur og
upplýsingar um úrræði og eftirfylgd
við þolendur aukin. Afar mikilvægt er
lögreglan geti sinnt þessum málum af
festu og til þess þarf aukið fjármagn.
Kynbundið ofbeldi er mjög algengt
og sláandi sögur sem margar konur
hafa sagt undanfarið undir millumerkinu #metoo á netinu. Hingað og
ekki lengra er niðurstaða Samfylkingarinnar. Lögreglan leikur lykilhlutverk í því að stöðva slíkt ofbeldi.
Kynbundið ofbeldi og ofbeldi yfirleitt hefur ekki bara skaðleg áhrif
á líf og heilsu fólks þegar því er beitt
heldur hefur ofbeldið slæmar aukaverkanir og fylgir fórnarlömbunum
lífið á enda. Þetta eigum við að ráðast

á af krafti og stöðva með markvissum
aðgerðum samfélags og lögreglu.

Fleiri ferðamenn

Álag á lögreglu vegna fjölgunar ferðamanna hefur aukist um allt land
undanfarin 5 ár. Álagið hefur þó
aukist mest á Suðurlandi, í Reykjavík
og á Suðurnesjum. Athuganir Vegagerðarinnar sýna að nánast allir erlendir ferðamenn fara að sjá Gullfoss
og Geysi og nýlegar mælingar sýna
að 80% þeirra fara um Reynisfjall yfir
í Vík í Mýrdal. Þar hefur umferðin
aukist um 250% frá árinu 2012 með
tilheyrandi álagi á lögregluna og vegina. Fjölda mála þar sem kennitala aðila er erlend hefur rokið upp og fjöldi
ferðamanna á hvern lögregluþjón
sömuleiðis.
Lögreglumönnum hefur ekki fjölgað í sama takti og því er augljóst að
þjónusta við íbúa sem ekki varðar líf og
limi þeirra hlýtur að sitja á hakanum.
Fráfarandi ríkisstjórn tók ekki á
þessum vanda og sú þarsíðasta ekki
heldur. Samfylkingin hefur ítrekað
lagt fram tillögur til lausnar sem allar hafa verði felldar. Nú gefst færi til
að kjósa að nýju og í þetta sinn flokk
sem hefur sýnt að hann hefur skilning
og getu til að ráðast í stórsókn gegn
hvers konar ofbeldi og efla löggæsluna
í landinu um leið.
Látum hjartað ráða för og kjósum
Samfylkinguna!
Oddný G. Harðardóttir, oddviti
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.

Nýtum afganginn

F

jölgun ferðamanna er gríðarlega stórt verkefni sem reynir
á alla innviði landsins, hún er
nánast óheilbrigð á svona skömmum tíma. Álag á grunnþjónustu, s.s.
í heilbrigðiskerfinu er óviðunandi
og öryggi allra er stefnt í hættu.
Tryggja þarf að þjónusta við erlenda
ferðamenn sé sjálfbær svo ekki komi
til niðurgreiðslu úr vasa skattgreiðenda.

Vöndum okkur

Þúsundum ferðamanna er beint að
eftirsóttum og fallegum stöðum
á Suðurlandi á hverjum degi. Við
verðum að nýta uppsveifluna í hagkerfinu og afgang af ríkisrekstri til
að bæta heilbrigðisþjónustu, vegakerfið og löggæslu á Suðurlandi. Þó
svo að auknu fjármagni hafi verið
veitt í fleiri stöðugildi er langt því frá
að það hafi fylgt þróun og þörf. Gera
þarf svo miklu betur því spáð er
áframhaldandi fjölgun ferðamanna
næstu árin.
Framsóknarflokkurinn vill setja
20 milljarða í heilbrigðis-, samgönguog menntamál, þar af 10 milljarða til
að mæta auknu álagi í heilbrigðiskerfinu og bæta þjónustu þess.
Góðar greiningar eru forsenda
þess að nægt fjármagn fáist og það
nýtist sem best. Áhrif aukins fjölda
og álagið á heilbrigðiskerfið og
starfsfólk þess er margþætt. Það er
keppikefli allra sem starfa í heilbrigðisgeiranum að veita sem besta þjónustu óháð því hver á í hlut. Hins vegar
getur þjónusta við erlenda ferðamenn tekið lengri tíma og því bætist
það við vaxandi fjölgun. Þar að auki

er háannatími ferðaþjónustunnar
á sumrin þegar flestir þurfa að nýta
sér þjónustuna og sumarfrí í hámarki
hjá fólki með víðtæka reynslu í heilbrigðisþjónustu.
Því var heilbrigðisáætlun fyrir allt
landið okkar stærsta forgangsmál og
fengum við hana samþykkta á stuttu
kjörtímabili. Vinnan er nú komin á
fullt í ráðuneytinu við að greina hvar
á landinu þörfin er mest. Tekið er
m.a. tillit til fjölgunar ferðamanna á
hverjum stað, íbúaþróunar, aldurssamsetningar, fjarlægða á milli staða
og álagspunktar settir niður.

Skýr markmið

Við þurfum að horfa tíu til fimmtán ár fram í tímann og setja okkur
skýr markmið út frá þeirri greiningu
sem nú er unnið að. Forsenda fyr-

ir auknu fjármagni er að vera búin
að kortleggja hvers konar þjónustu
heilbrigðisstofnanir á Suðurlandi
verða að hafa, út frá þörf og álagspunktum. Tryggja verður að íbúar
og ferðamenn geti gengið að öruggri
þjónustu, en jafnframt má kostnaðurinn vegna aukins álags ekki leggjast á íbúana.
Mikilvægt er að nýta afgang
af ríkisrekstri til að mæta auknum kostnaði. Skýrt markmið er
forsenda þess að vel takist til. Traust
stjórnmál snúast um að hafa þekkingu, þrek og þor til að takast á við
þau verkefni sem eru nauðsynleg á
hverjum tíma.
Sigurður Ingi Jóhannsson,
formaður Framsóknarflokksins og
oddviti flokksins í Suðurkjördæmi.
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a um framboðsmálin
Gerum betur
V

ið erum öll með á nótum þegar spurt er í hvaða
málaflokkum umbætur eru
næstar og brýnastar í samfélaginu,
bæði á landinu öllu og Suður- og
Suðausturlandi. Menn nefna t.d. án
mikillar umhugsunar: Heilbrigðismál, kjör aldraðra og öryrkja, húsnæðismál, samgöngur og úrbætur
í menntamálum. Fleira kemur til í
máli manna svo sem umhverfis- og
loftslagsmál, helstu atvinnugreinar og stjórnarskráin. Í sérstöðu eru
málefni sauðfjárbúa. Þar verður að
leita samstarfs við forystu bænda og
sláturleyfishafa um lausn á bráðavanda í sauðfjárræktinni og ræða
framtíðarstefnu greinarinnar. Við í
VG stöndum að baki íbúum í bæjum
og til sveita í byggðamálum.

Ólík hugmyndafræði

Þegar rætt er um hvernig skuli standa
að umbótum í því góðæri, sem hefur
smám saman orðið að veruleika eftir
efnahagshrunið, eru ólíkar lausnir
á lofti. Einnig hvar og hvernig finna
skuli fjármagna þær. Pólitík er að
stórum hluta grunduð á ólíkri afstöðu
okkar til þess hvernig samfélagið á að
þróast. Við byggjum afstöðuna á lífsviðhorfum og hugmyndafræði. Nú
hafa orðið til fleiri stjórnmálahreyfingar á Íslandi en nokkru sinni. Það
tel ég stafa af uppbroti í samfélaginu
við efnahagshrunið. Alþjóðleg efnahagsmál, opnun milli landa, afdrifarík hlýnun, ófriður víða og óöryggi
fólks koma líka við sögu, þrátt fyrir

aukna velmegun að meðaltali hér
heima - sem um leið einkennist af
vaxandi ójöfnuði og óþoli. Fátækt er
staðreynd á Íslandi.

Sumir eru vel af lögu færir aðrir ekki

Vinstri hreyfingin - grænt framboð
boðar umbætur til næstu fjögurra
ára og svarar þannig ákalli mikils
meirihluta þjóðarinnar. Við teljum
gerlegt að mynda félagshyggjustjórn
sem fetar aðrar og betri leiðir en
tvær síðustu ríkisstjórnir. Lykilatriði er að afla ríki og sveitarfélögum
tekna hjá þeim sem sannarlega eru
aflögu færir, hlífa öðrum þegnum,
færa fjármuni til þeirra og líka til
margvíslegra umbóta sem kallað er
eftir en ekki stóð til að framkvæma
samkvæmt fjármálastefnu síðustu
ára. Um 10% landsmanna eiga yfir

Lagavertíð

É

g bauð mig fram til Alþingis fyrir ári síðan með það að
markmiði að reyna að gera
gagn fyrir samfélagið mitt. Á þinginu
hef ég reynt að sporna við spillingu og
frændhygli, draga úr óþarfa kostnaði
í ríkisrekstri, bæta rekstrarumhverfi
fyrirtækja, auka á sanngirni regluverksins gagnvart þeim sem fengu
enga forgjöf, og undirbúa lög Íslands
undir framtíðina. Markmiðin voru
mörg og stór, en markmiðið skýrt.
Ég er þó ekki búinn að ljúka þeirri
vinnu sem ég lagði upp með, því
kjörtímabilið var í heldur styttra lagi.

Flækjan og ruglið á þinginu gerir það
líka að verkum að allt miðar frekar rólega áfram, jafnvel þegar allt er gefið
í á fullt. Þó þykir mér að þingflokkur
Pírata hafi skilað af sér góðu verki á
síðustu lagavertíðinni, bæði með góðum lagabreytingum og með því að
draga athygli að málum sem annars
fengu enga. En við erum aldeilis ekki
búin. Mig langar því til að fá að halda
áfram að vinna fyrir þig, kæri lesandi,
í eitt kjörtímabil í viðbót.
Stjórnmál snúast um að búa til sem
best samfélag og tryggja að það gangi
vel að sinna öllu sem sinna þarf. Eft-

tvo þriðju hluta allra eigna í landinu
og um 20 þúsund einstaklingar þéna
yfir 330 milljarða króna á ári. Bankar
og stór fyrirtæki eru flest afar vel
haldin. Með skatta- og gjaldajöfnunarstefnu verður hægt að færa til
fjármuni innan ríkistekna en hlífa
um leið almenningi við álögum. Það
er réttlætismál.
Umbætur næstu fjögur ár útheimta þor, yfirvegun, sanngirni og
stöðugleika. Um leið má bæta eitt
og annað í ríkisrekstrinum. VG er
í stakk búið til að leiða nauðsynlega vinnu til úrbóta undir traustri
forystu Katrínar Jakobsdóttur, í
samvinnu við þá sem ná saman um
samfélagslegar lausnir í áföngum.
Ari Trausti Guðmundsson.
Höfundur er í 1. sæti á lista VG í
Suðurkjördæmi.

boð til stjórnmálamanna um að viðvarandi óstöðugleiki gangi ekki. Nú
þarf að fara að keyra hlutina áfram af
ábyrgð og festu. Raunverulegur stöðugleiki er nauðsynlegur. Uppbygging
er tímabær. Það gengur ekki lengur
að hvert málið á fætur öðru fellir ríkisstjórnir og það gengur heldur ekki
að samfélagið sé látið bíða eftir því að
kerfiskallarnir ákveði að nú megi fara
að laga það sem er að.
Það er nóg eftir að gera. Önnur
brjáluð vertíð framundan. En fyrst
þurfum við að kjósa. Gangi öllum vel
á laugardaginn!
ir aðeins örfáa daga göngum við til
kosninga enn á ný, eftir að enn ein ríkisstjórnin hefur fallið, sökum þess að

það hefur ekki gengið nógu vel.
Það er nauðsynlegt að Íslendingar
noti tækifærið til að senda skýr skila-

Smári McCarthy alþingismaður og
oddviti Pírata í Suðurkjördæmi.
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MagnesíuM Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Skattatvíburarnir
boða mikil útgjöld
Á

sama tíma og launþegar
ríkisvaldsins eru að leggja
fram launakröfur sínar er
áhugavert að bera saman skattastefnu Sjálfstæðisflokksins og
vinstri flokkanna á Alþingi. VG
og Samfylkingin hafa boðað tugmilljarða aukningu ríkisútgjalda
næstu 5 árin eða á bilinu 250-360
milljarða. Þessar tillögur kom fram
við umræður um 5 ára fjármálaáætlun í þinginu sl. vor og kosta
um 50-77 milljarða á ári. Til þess
að ná inn tekjum til að standa undir þessum auknu útgjöldum hafa
VG og Samfylkingin boðað miklar
skattahækkanir. Boðun á hækkun
veiðigjalda kemur ekki á óvart og
enn síður kemur það á óvart að
þeir sem eru eldir en 60 ára og eiga
skuldlausar eignir sem fá kaldar
kveðjur frá skattatvíburunum VG
og Samfylkingunni með boðun á
auðlegðarskatti. Það er ekkert nýtt í
því að þeir flokkar leggi byrgðar á
eldra fólkið umfram aðra. Skattatvíburarnir lögðu mikla áherslu
á það í þinginu að laun lækna og
hjúkrunarfólks hækkaði eins og
raun varð á í síðustu kjarasamningum heilbrigðistétta. Nú leggja tvíburarnir skattaglöðu mesta áherslu
á að ná þeim hækkunum til baka
með sérstökum hátekjuskatti sem
læknar og hátt launaðar heilbrigðisstéttir falla í.
Fyrst krefjast skattglöðu tvíburarnir VG og Samfylkingin bættra
kjara heilbrigðisstétta en vilja síðan
draga ávinninginn til baka í ríkissjóð. Þá afnámu þeir sjómannaafsláttinn og nú á að bæta á saltið í það
sár og grípa þá sjómenn sem best
bera úr bítum í gildru hátekjuskatts.
Sú skattlagning kemur til viðbótar
mikilli kjaraskerðingu sem sjómenn
hafa orðið fyrir vegna styrkingu
krónunnar, en launaskerðing þeirra
síðust misserin má telja í tugum
prósenta líklega 35% og kveðjan frá

skattatvíburunum því köld. Þessi
draumahátekjuskattur skattatvíburanna er þó aðeins brot að því sem
þarf til að loka útgjaldagatinu sem
þeir boða en fram hefur komið að
76% hátekjuskattur á laun umfarm
2 mkr. á mánuði skili aðeins 2,7
milljörðum upp í 50-70 milljarða
útgjaldaaukningu VG og Samfylkingar á ári. Það verður því leitað til
almennings um það sem á vantar.
Skattastefna Sjálfstæðisflokksins
er klár og liggur fyrir. Sjálfstæðisflokkurinn stóð fyrir því á kjörtímabilinu 2013-2016 að afnema
öll vörugjöld og tolla þó enn séu
tollar á landbúnaðarvörum. Áhrifin
eru lægra vöruverð sem skilar sér
beint í vasa neytenda. Neðra þrep
tekjuskatts var lækkað úr 40% eftir
persónuafslátt í 37% og Sjálfstæðisflokkurinn boðar að lækka þrepið
í 35%. Milliþrepið í tekjuskattinum
var afnumið og millitekjuhópurinn
fór því í neðra skattþrepið, en hærra
þrepið er 46% eftir að persónuaf-

sláttur er nýttur. Þessar skattalækkanir, aukin kaupmáttur, lág verðbólga og verulegar launahækkanir á
vinnumarkaði hafa trygg heimilunum í landinu betri afkomu en áður
hefur þekkst.
Hér liggja klárar línur í skattamálum. Það verður kosið um áframhaldandi
skattalækkunarstefnu
Sjálfstæðisflokksins sem mun skila
hjónum með meðaltekjur um 600
þúsund krónum meira í ráðstöfunartekjur á ári. Eða skattahækkunarstefna skattatvíburanna í VG
og Samfylkingu sem þeir fara ekki
leynt með og mun leggjast þungt
á allan almenning í þessu landi.
Hlustið bara vandlega á hvað þeir
boða í skattamálum, þó aðallega
hverju þeir vilja ekki svara.
Ég mun kjósa með bættum hag
heimilanna í landinu. Kjósum X-D
á kjördag.
Ásmundur Friðriksson
alþingismaður.
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Glímt við góðærið
Þ
að er nánast sama hvar borið
er niður, efnahagur Íslendinga
er sterkur. Og umbreytingin
er ævintýraleg á innan við áratug. Íslensk heimili standa miklu sterkari nú
en áður, sem byggist einkum á tvennu;
hér er næg atvinna og verðbólga hefur
haldist lág. Leiða má líkum að því að hið
fyrrnefnda haldist áfram fái fyrirtæki
að dafna í stöðugu umhverfi án átaka.
Hið síðara, verðbólgan, getur líka haldist í þeim góða farvegi sem hún er ef við
stígum varlega til jarðar og viðhöldum
stöðugleika í efnhagsmálum.
En það ber ýmislegt að varast við
stjórn efnahagsmála, líka í góðæri.
Þannig er ljóst að hagvöxtur er að
mestu borinn uppi af einkaaðilum nú
um stundir, og á meðan svo er ættu opinberir aðilar, bæði sveitarfélög og ríkið, að halda að sér höndum. Með mikilli innspýtingu inn í hagkerfið myndi
þrýstingurinn aukast á verðbólgu, sem
svo kallar á aðgerðir Seðlabankans,
sem strax myndi hækka vexti. Þetta
verðum við að forðast, og því verðum
við að sýna yfirvegun við ákvarðanir
um aukin fjárútlát hins opinbera.
Hann er þröngur, gullni meðalvegurinn, en hann má samt rata með
góðum hætti. Það hefur Sjálfstæðisflokkurinn sýnt með stefnu sinni og
gjörðum að undanförnu. Stíga verður skrefin áfram þann veg. Þannig er
ljóst að ríkið verður að setja fjármuni í
viðhald og frekari uppbyggingu innviðanna, svo sem vegagerð. Okkur er líka
ljóst að bæta verður úr húsnæðisþörf
eldra fólks með hraðri uppbyggingu
hjúkrunarheimila. Mörg ágæt skref
hafa verið tekin í þeim málum á fáein-

um árum, en gera má betur. Brýnt er að
halda áfram endurnýjun tækjabúnaðar
á Landspítalanum og styrkja þarf heilbrigðiskerfið um land allt. Hið sama
á við menntakerfið. Sjálfstæðisflokkurinn hefur bent á að fjármunir séu
til staðar, bankar hafi bolmagn til að
greiða allt að 100 milljarða króna í sérstakar arðgreiðslur á næstu árum sem
nýta má í umræddar framkvæmdir, án
þess að stofna til spennu í hagkerfinu
og án þess að hækka hér skatta.
Sígandi lukka er best, og stuðningur við framboð Sjálfstæðisflokksins
á laugardaginn er stutt en mikilvægt
skref til þess að viðhalda festu og stöðugleika í efnahagsmálum, til farsældar
fyrir land og þjóð.
Unnur Brá Konráðsdóttir, forseti
Alþingis, skipar 4. sæti á framboðslista
Sjálfstæðisflokkins í Suðurkjördæmi.

Bindum krónuna!
M
eð því að binda krónuna
við öflugan gjaldmiðil getum við lækkað vaxtabyrði
ríkissjóðs um helming eða sem nemur
30 milljörðum á hverju ári. Það eru
120 milljarðar á kjörtímabili!

Setjum þetta í samhengi:
n Nýr landsspítali kostar um 75 milljarða í heildina.
n Það kostar tæpa 2 milljarða á ári að
reka 60 rýma hjúkrunarheimili.
n Það kostar 3-4 milljarða á ári að
lengja fæðingarorlof í 12 mánuði.
n Það kostar 24 milljarða á ári að reka
framhaldsskólastigið.
n Það kostar 27 milljarða á ári að reka
háskólastigið.
Þegar við horfum á þetta svona sjáum við glöggt hversu háar fjárhæðir
við, sem samfélag, greiðum til þess eins
að halda örmyntinni okkar fljótandi.
Þess vegna segjum við hjá Viðreisn:
Bindum krónuna, spörum ríkissjóði
þannig 120 milljarða í vaxtakostnað og
nýtum fjármagnið í brýn samfélagsverkefni eins og að byggja upp heilbrigðis-, velferðar- og menntakerfið okkar!
Við þurfum ekki að hækka skatta
á almenning til að ráðast í brýn úrbótaverkefni. Við getum náð ótrúlega
langt með því að binda krónuna okkar.
Og þetta á ekki bara við um ríkissjóð.
Finnst þér réttlátt að þurfa að
vinna sex vikur á ári kauplaust fyrir íslensku krónuna? Nei. Ekki mér
heldur. En þannig er staðan í dag ef

við tökum meðalútgjöld einstaklinga
og fjölskyldna vegna vaxtagreiðslna
af lánum og berum saman við okkar næstu nágrannaríki. Þetta er bæði
óréttlátt og óþarfi. Krónuvandinn er
ekkert náttúrulögmál. Danir binda
t.d. sína krónu við evru og eru þannig
lausir við bæði hátt vaxtastig og verðtryggingu. Þá þjónar leið Viðreisnar
líka íslenskum fyrirtækjum.
Ófyrirsjáanleiki í rekstri, vegna
sveiflukenndrar krónu, er eitthvað sem
mörg íslensk fyrirtæki hafa með ótrúlegri elju náð að aðlaga sig að. Á hinn
bóginn eru líka mörg fyrirtæki sem lifa
þessar sveiflur ekki af og önnur sem
komast aldrei af stað vegna viðvarandi
óhagstæðra aðstæðna í krónuhagkerfinu.
Aftur segjum við: Þetta þarf ekki að vera
svona! Við getum lagað þetta með því að
festa gengið og binda krónuna við evru.
Í heiminum eru 78 ríki með undir tvær milljónir íbúa. Af þeim eru 30
sem eru í myntbandalagi; 11 þeirra eru
með sveigjanlega gengisstefnu og 36
ríki hafa valið leið Viðreisnar. En það
er aðeins eitt ríki í heiminum, með innan við tvær milljónir íbúa, sem dettur í
hug að vera með fljótandi örmynt… og
það er Ísland. Viðreisn segir: Fljótandi
örmynt er fullreynd leið. Gerum betur
– bindum krónuna - veljum Viðreisn.
Jóna Sólveig Elínardóttir,
varaformaður Viðreisnar og oddviti
flokksins í Suðurkjördæmi.
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Er von á grýlu?

Voru grýlukerti á rennunum?
Er hætta á að vatnið leki inn?
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Hitavírar bræðir
klaka í rennunni og
eyða grýlukertum.
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Ísland Allt

M
Heilbrigðisþjónusta
heima í héraði

F

yrir rúmu ári síðan hófum við
umræðu um að bæta við sérhæfðri sjúkraþyrlu inn í utanspítalaþjónustuna hér á Suðvesturhorni landsins. Slík þyrla yrði mönnuð
bráðalækni og bráðatækni sem hefðu
til taks öll þau tæki og búnað sem þarf
til að veita bráðaþjónustu strax á vettvangi. Með þessu móti verður hægt
að færa sérhæfða læknisþjónustu,
utanspítalaþjónustu, út til fólksins á
vettvangi til að draga verulega úr afleiðingum veikinda og slysa.
Þessi þjónusta yrði hrein viðbót við
þær öflugu bjargir sem við höfum í dag
sem sjúkrabílarnir og björgunarþyrla
landhelgisgæslunnar eru. Sjúkraþyrla
myndi bæði draga úr álagi á þá aðila og
veita þeim mikinn faglegan stuðning.
Á þessu eina ári hefur Fagráð
sjúkraflutninga Íslands skilað af sér
ítarlegri skýrslu þar sem það leggur
til að hafið verði sérstakt prufuverkefni með sjúkraþyrlu strax næsta vor.
Fjölmargir aðrir fagaðilar eins og félag bráðalækna og Landssamband
slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna

hafa tekið undir með fagráðinu. Þá
hafa Samtök sveitarfélaga á Suðurlandi einnig gefið út samantekt um
nauðsyn þess að tekin verði upp þjónusta sjúkraþyrlu á Suðurlandi.
Málið hefur verið kynnt fyrir ráðherrum ríkisstjórnarinnar við góðar undirtektir. Næsta skref er því hjá
þeim sem mun taka við heilbrigðisráðuneytinu í nýrri ríkisstjórn að taka
ákvörðun um að setja verkefnið af stað.
Þetta er einn af stóru þáttunum í
að efla heilbrigðisþjónustuna á landsbyggðinni ásamt eflingu heilsugæslunnar, fjarheilbrigðisþjónustu og uppbyggingu hjúkrunarheimila.
Við þingmenn Sjálfstæðisflokksins
munum leggja okkur áfram fram við
að koma þessu verkefni í höfn til að
allir eigi jafnt og gott aðgengi að sem
bestri heilbrigðisþjónustu. Komum
sjúkraþyrlunni á loft með því að setja
X við D þann 28. október.
Vilhjálmur Árnason alþingismaður,
skipar 3. sæti á lista Sjálfstæðisflokksins í Suðurkjördæmi.

iðflokkurinn er nýtt róttækt stjórnmálaafl sem
skynsamlegustu
leitar
lausnanna sama hvaðan hugmyndirnar koma. Stjórnmálaafl sem hefur kjark til að ryðjast í gegnum þær
hindranir sem kerfið getur verið
þegar mikilla breytinga er þörf.
Ísland Allt er aðgerðaráætlun sem
Miðflokkurinn hefur lagt fram til
að ná ákveðnum kerfisbreytingum í
gegn. Við ætlum að snúa margra áratuga dýrri vörn í arðbæra sókn.Við
ætlum að innleiða skattalega hvata
fyrir fólk og fyrirtæki utan höfuðborgarsvæðisins. Við ætlum að lækka
tryggingagjaldið og lækka það meira
fyrir fyrstu 10 starfsmenn fyrirtækis
sem aftur hentar sérstaklega vel fyrir
mörg landsbyggðar-og nýsköpunarfyrirtæki. Við ætlum að efla á ný
heilsugæslu og sérfræðilækningar
á landsbyggðinni. Við ætlum að
gera átak í byggingu þjónustuíbúða,
bæta heimahjúkrun og fjölga hjúkrunarrýmum. Framantöld atriði eru
nokkrar af þeim áherslum sem eru í
Ísland Allt aðgerðaáætluninni og má
sjá nánar á heimasíðu Miðflokksins,
www.miðflokkurinn.is.

Vandi bænda

Stóra málið hjá okkur í bændastéttinni í dag er vandi sauðfjárbænda. Þann vanda verðum við að
leysa með öllum ráðum sem allra
fyrst, áður en í óefni er komið. Það
er smán ef ekkert er að gert, það ætti
að vera sameiginlegt markmið okkar
að halda byggð í landinu öllu. Það
getur ekki gengið upp að við sjálf
og ferðamennirnir okkar, sem dá-

sömum landið okkar fagra, sjáum
bæi og bú í niðurníðslu á ferðalögum okkar um landið. Látum það
ekki gerast, saman getum við lyft
grettistaki. Eins verður að vera stöðugleiki hjá kúabændum, þeir verða
að vita hvort það á að vera kvótakerfi
með framseljanlegum rétti eða ekki.
Þeir verða að vita hvort þeir eru að
fjárfesta til framtíðar fyrir sig og sína
afkomendur. Það verður að vera skýr
framtíðarsýn fyrir íslenskan landbúnað sem allir geta treyst og sér til
þess að sú atvinnugrein blómstri.

Miðflokkurinn er afl sem þorir

Miðflokkurinn er nýtt stjórnmálaafl
sem byggt er á traustum grunni. Við
erum komin í stjórnmál til þess að
framkvæma og erum ekki ákvarðanafælin. Við ætlum að láta lýðræðið virka á Íslandi. Við látum ekki
kerfið segja okkur fyrir verkum né
telja okkur trú um að engu sé hægt

að breyta. Við ætlum að breyta fjármálakerfinu, lækka vexti, afnema
verðtrygginguna, leiðrétta kjör eldri
borgara, byggja nýjan landspítala og
bæta samgöngur.
Kæri kjósandi, ég hef þá sýn að
við séum öll mikilvægur hlekkur í
stóru tannhjóli og að við öll skiptum miklu máli. Nú verðum við að
standa saman sem þjóð, hlúa að
hvort öðru og tryggja meðal annars
unga fólkinu okkar aðgang að húsnæði með sanngjörnum vöxtum.
Einnig verður að tryggja að fólk sé
ekki borið út án þess að hafa öruggt
húsaskjól. Að lokum að skilningur sé
fyrir því að við erum öll jafn mikilvæg, jafnt bóndinn sem hver annar
vinnandi maður í landinu.
Ásdís Bjarnadóttir skipar 4. sæti M
lista Miðflokksins í Suðurkjördæmi.

Framhald è
TVIST - 10714

3°
14 kg

14°
3 kg
12°
75 kg

12°
3 kg

7°
6 kg

25°
90 kg

25°
4 kg

25°
4 kg

12°
1200 kg

-18°
450kg

SPÁÐ ER SENDINGUM
UM ALLT SUÐURLAND

Við förum daglegar ferðir í alla landshluta með sendingar af öllum stærðum og gerðum
– sama hvernig viðrar. Hafðu samband og fáðu tilboð í þína flutninga.

flytjandi.is

14°
2 kg

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

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 staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja 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 kaffiborðið 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.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

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

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is
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Vörn í sókn fyrir Suðurland
É

g hef ákveðið að bjóða
fram krafta mína á alþingi
okkar Íslendinga og brenn
í skinninu til að fá að takast á við
öll þau fjölmörgu verkefni sem
þar þarf að vinna að. Margt mætti
auðvitað nefna en það sem snýr
að Sunnlendingum er klárlega
helst samgöngur og heilbrigðis- og
sjúkrahúsþjónusta.
Samgöngumálin eru mér ofarlega í huga og það hefur tekið allt
of langan tíma að gera boðlegan
veg yfir Hellisheiðina og enn er þar
langt í land. Hins vegar liggur lífið
á að gera 2+1 veg milli Hveragerðis og Selfoss. Þetta má ekki draga
lengur.
Heilbrigðis- og sjúkrahúsþjónustu á Suðurlandi hefur hrakað á
undanförnum árum, eins og reyndar vítt og breytt í kjördæminu.
Fjárveitingar til þessa málaflokks
hér eru alls ekki ásættanlegar. Fyrir þessu mun ég berjast með kjafti
og klóm. Hvers vegna ætti ekki að
vera hægt að halda úti boðlegri
sjúkrahúsþjónustu á Suðurlandi ef
það var unnt fyrir um áratug síðan
? Núna mitt í allri hagsældinni og
hagvextinum ?
Það er ekki aðeins samgöngumál og heilbrigðismál sem brenna

á Sunnlendingum. Ýmsar stofnanir ríkisins á Selfossi hafa mátt þola
mikinn niðurskurð á umliðnum
árum. Þetta verður að leiðrétta. Hér
á ég ekki bara við heilbrigðisþjónustuna, heldur einnig lögreglu og
framhaldsskólann. Ég mun vinna
að því af krafti að berjast fyrir þessu.

Frítekjumarkið – allir vildu
Lilju kveðið hafa!

Í kosningabaráttunni hafa hinir
flokkarnir stokkið á okkar vagn og
boðað stefnu sem við höfum barist
fyrir. Bara eitt dæmi er frítekjumarkið. Frítekjumark ellilífeyris var
ákveðið 25 þús. kr. með breytingu á
lögum um almannatryggingar sem
tók gildi 1. jan. sl.
Fyrir atbeina hagsmunasamtaka
aldraðra, sem töldu mikilvægt að
ellilífeyrisþegar gætu haft tekjur án
þess að þær hefðu áhrif á fjárhæð
ellilífeyrisins, varð að ráði að setja
frítekjumark sem gilti um allar tekjur. Af hálfu stjórnarmeirihlutans
var ákveðið að ellilífeyrisþegar
mættu hafa 25.000 kr. á mánuði
í tekjur án þess að það hefði áhrif
á fjárhæð ellilífeyris til lækkunar. Frítekjumarkið er almennt og
skiptir ekki máli hvort um er að
ræða atvinnutekjur, greiðslur frá

lífeyrissjóðum, fjármagnstekjur eða
aðrar tekjur. Minnihlutinn, þar á
meðal píratar, studdu þessa tillögu
meirihlutans um 25 þús kr. frítekjumark fyrir allar tekjur eldri borgara.
Flokkur fólksins hefur tekið
einarða afstöðu gegn þessu naumt

skammtaða frítekjumarki allt frá
upphafi. Fjárhæðin dugir ekki einu
sinni fyrir kostnaði við að sækja
vinnu. Þetta lága frítekjumark gerir eldra fólki erfitt um vik við að
auka tekjur sínar. Fólk lifir æ lengur
og býr margt við ágæta heilsu og

starfsorku. Hér er dýrmætt vinnuafl
sem leggur af mörkum til samfélagsins með því að greiða skatta og
skyldur. Með útilokun þessa aldurshóps frá vinnumarkaði er litið
framhjá jákvæðum efnahagslegum,
félagslegum og lýðheilsufræðilegum sjónarmiðum.
Nú keppast aðrir flokkar hver
sem betur getur að boða hækkun
frítekjumarksins, hversu trúverðugt sem það nú er að ætla að breyta
sínu eigin hugarfóstri. Einungis
Flokkur fólksins hefur allan tímann
boðið eldri borgurum þessa lands
að vinna með okkur hinum og auka
þannig tekjur sínar og lífsgæði eftir
því sem vilji þeirra og geta stendur
til. Frítekjumarkið er eitt af mörgum málum sem Flokkur fólksins
ætlar að afgreiða fái hann brautargengi í kosningunum.
Ágætu Sunnlendingar. Ég held
að það sé mikil þörf á að frambjóðendur Flokks fólksins komist
í ræðustól alþingis, þessum mikilvægasta ræðustól landsins og láti í
sér heyra varðandi þau þjóðþrifamál sem flokkurinn berst fyrir, X F.
Karl Gauti Hjaltason, oddviti
Flokks fólksins í Suðurkjördæmi.

Sýslumaðurinn Viljum við
á Suðurlandi
betra Ísland

Auglýsing vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu í
umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi fyrir
alþingiskosningar 28. október 2017
Atkvæðagreiðsla á skrifstofum sýslumanns

Hægt er að greiða atkvæði utankjörfundar hjá embætti sýslumannsins á Suðurlandi, á opnunartíma sýsluskrifstofa, milli kl. 9.00-15.00. Síðustu viku fyrir kosningar verður opnunartími lengdur á skrifstofum embættisins sem hér segir:
n
n
n
n

Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði
23.-27. október kl. 9.00-16.00
Ránarbraut 1, Vík í Mýrdal
23.-27. október kl. 9.00-16.00
28. október (kjördagur) kl. 11.00-13.00
Austurvegi 6, Hvolsvelli
27. október kl. 9.00-18.00
28. október (kjördagur) kl. 10.00-12.00
Hörðuvöllum 1, Selfossi
25.-26. október 9.00-18.00
27. október 9.00-20.00
28. október (kjördagur) 10.00-12.00

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
kjördeildar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til Alþingis.

Kosning á sjúkrastofnunum

Sjá auglýsingu á www.kosning.is og www.syslumenn.is
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki til að sanna hverjir þeir eru.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni
www.kosning.is
Sýslumaðurinn á Suðurlandi

K

æri kjósandi. Enn á ný verður gengið til Alþingiskosninga og þreyta virðist komin
í kjósendur. Síðustu tvær ríkisstjórnir hafa sprungið og þjóðin hefur fyllst
réttmætri reiði og í kjölfarið hefur
traust til stjórnmálamanna og Alþingis minnkað til muna og kjörsókn
einnig samhliða.
Í aðdraganda kosninga eru gefin
mörg falleg fyrirheit um bætta stöðu
almennings en litlar verða svo efndirnar, við skulum vera þess minnug
þegar í kjörklefann kemur.
Það er athyglisvert að kjör þeirra
sem standa hvað höllustum fæti hér
á landi og bera hvað minnst úr bítum
þ.e.a.s aldraðir, öryrkjar auk þeirra
sem eru á lágmarkslaunum, hafa
verið sett fram í stefnuskrám ýmissa
framboðsflokka í kosningabaráttum
liðinna ára, þeim til fylgisaukningar
með fyrirheitum um bætta stöðu
þessara þjóðfélagshópa þótt svo ekki
hafi orðið raunin.
Það er staðreynd að á okkar ástkæra og ylhýra Íslandi er mikil misskipting auðs sem ratar oft í fréttamiðlana. Gjáin á milli almennings og
þeirra sem fara með peninga og völd
hefur breikkað sem aldrei fyrr, hér
búa svo sannarlega tvær þjóðir, þjóð
auðvaldsins og almennings hinsvegar.
Tíðrætt hefur verið um stöðugleika og góðæri af tveimur síðustu
ríkistjórnum en á sama tíma hafa
raddir fólksins í landinu orðið háværari um jafnari skiptingu og óskir um
betra velferðarkerfi.
Ísland er auðugt land þar sem allir
ættu að geta lifað mannsæmandi lífi
en það vantar pólitískan vilja ráðamanna og þor til svo megi vera. Stöðugleikaumræðan þjónar auðvaldinu
og notuð sem mantra til að ekki
skuli ruggað við núverandi ástandi
og engra breytinga sé þörf, þó svo
sannarlega sé eftir því kallað.
Með því að fá nýtt stjórnmálaafl
á Alþingi Íslendinga sem er Flokkur
fólksins, þá aukast möguleikar á að

þar verði hægt að vinna almenningi
til heilla.
Áherslumál Flokks fólksins til
Alþingiskosninga 2017 eru sem hér
segir:
1. Persónuafsláttur verði hækkaður verulega.
2. Komið verði á fót félagslegu
kaupleigukerfi og leigumarkaði sem
ekki hefur hagnað að leiðarljósi.
3. Verðtrygging á neytendalánum
og fasteignalánum verði afnumin og
vextir lækkaðir, m.a. með því að aftengja leigu og verð húsnæðis frá vísitölumælingu Hagstofu Íslands.
4. Afnema ber skerðingar
greiðslna milli almannatrygginga og
lífeyrissjóða, lífeyrissjóðskerfið verði
endurskoðað og frítekjumark afnumið.
5.
Grunnheilbrigðisþjónustan
verði gjaldfrjáls.
Ef þú kjósandi góður vilt
breytingar og betra Ísland, þar sem
allir eiga þess kost á að lifa með reisn
þá er nauðsynlegt að nýta dýrmætan
kosningarétt og mæta á kjörstað og
merkja við XF í kjörklefanum þann
28. október næstkomandi.
Sigrún Berglind Grétarsdóttir,
skipar 8. sæti á lista Flokks fólksins
í Suðurkjördæmi

PIPAR \ TBWA

BLAZIN
BOX
MASTER
•

SÍA
•

173840

BRAGÐAÐU MEISTARAVERKIÐ

1.199 kr.

Original kjúklingabringa, brakandi
beikon, kartöfluskífa, ostur, kál, salsa
og sjóðheit chipotle-sósa í mjúkri tortillu.

1.899 kr.

Blazin’ Boxmaster, þrír Hot
Wings, franskar, gos og
Lindu appelsínusúkkulaði.

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

26. október 2017
17. tölublað, 3. árgangur

TRAUST OG HEIÐARLEIKA
Á ALÞINGI

Kaffi á
kjördag og
kosningavökur

GETUM VIÐ EKKI ÖLL
VERIÐ SAMMÁLA UM ÞAÐ?

F

lokkar og framboð eru með
opið hús á kjördag frá morgni
til kvölds, og sumir með kosningavökur um kvöldið, víða um kjördæmið.
Sjálfstæðisflokkurinn er með kjördagskaffi í Hvíta húsinu á Selfossi frá
kl. 10-18 og kosningavöku þar um
kvöldið, í húsnæði flokksins í Hveragerði, safnaðarheimilinu á Hellu frá
10-18 og á Einsa kalda frá 14-16 í
Vestmannaeyjum. Kosningakaffi Sjálfstæðisflokksins í Þorlákshöfn fer fram
í húsnæði ferðaþjónustufyrirtækisins
Black Beach Tours að Hafnarskeið, 17
í Þorlákshöfn.

Samfylkingin er með kjördagskaffi
í sal flokksins á Eyravegi 15 Selfossi,
frá kl. 10 um morguninn og í sal
flokksins Reykjamörk í Hveragerði frá
12-22. Þá verður kosningavaka Samfylkingarinnar á Kaffi Selfoss og í sal
flokksins í Hveragerði.
Kosningaskrifstofa Framsóknar að
Eyravegi 15 á Selfossi er opin alla virka
daga milli kl. 16 og 20. Kosningavaka
Framsóknar og kaffi á kjördag verður
í félagsheimili Karlakórs Selfoss að
Eyravegi 67 frá kl. 10 á kjördag.
Vinstri græn verða í Fischersetrinu
á Selfossi, við Austurveg.
Viðreisn verður með kosningakaffi
á kosningaskrifstofu flokksins, Austurvegi 6 Selfossi, frá kl. 12-16.
Auk þessa eru flokkarnir með opið
á fleiri stöðum í kjördæminu en blaðið hefur ekki tæmandi yfirlit yfir það.
Búast má við spennandi kosninganótt
þar sem það ræðst í loka tölum hvert
hlutskipti flokkanna verður, þar sem
framboðin eru mörg og drifing atkvæða í samræmi við það.

LOKASPRETTURINN MEÐ ÞÉR
Kosningaskrifstofa Framsóknar að Eyravegi 15 á Selfossi er opin alla
virka daga milli kl. 16 og 20.
Kosningavaka Framsóknar og kaffi á kjördag verður í félagsheimili
Karlakórs Selfoss að Eyravegi 67 frá kl. 10 á kjördag.
Kynntu þér stefnu flokksins á www.framsokn.is og á Facebooksíðu
Framsóknar í Suðurkjördæmi.
Sigurður Ingi býður heim í súpu, föstudaginn 27. október kl. 12,
Syðra-Langholti

/framsoknS

Frábærar

pizzur
Framsókn til forystu!

