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1. tölublað
1. árgangur

Viðreisn stofnar 
félag í Árnessýslu

Verulegar - 
sýningarlok

Menningarsalur 
Sunnlendinga 

Njörður Sigurðsson, bæjarfulltrúi 
í Hveragerði, skorar á umhverfis-
ráðherra í opnu bréfi í Suðurlandi 

í dag að staðsetja fyrirhugaða Þjóðgarðs-
stofnun í Hveragerði. Njörður segir m.a. í 
bréfi sínu:

„Í Umhverfis- og auðlindaráðuneytinu 
hefur í nokkurn tíma verið í undirbúningi 
stofnun nýrrar stofnunar, Þjóðgarðsstofn-
unar, sem er ætlað að taka við verkefnum 
þjóðgarðanna og tiltekinna verkefna á 
sviði náttúruverndar samkvæmt fréttum. 

Það væri tilvalið að hafa þessa stofnun í 
Hveragerði! Ég sendi þessa hugmynd á fé-
laga mína í bæjarstjórn Hveragerðis fyrir 
nokkru síðan og voru allir sammála um að 
ekki fyndist betri staður fyrir stofnunina, 
en við erum svo sem ekki hlutlaus.“  Bls. 6.

Þjóðgarðsstofnun 
verði í Hveragerði
Njörður Sigurðsson skrifar opið bréf til umhverfisráðherra

• 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

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISSólning ehf – Austuvegi 52 - 800 Selfossi - Sími 482 2272 - www.solning.is

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM
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Hljómsveitin Kiriyama Family 
hefur skrifað undir samning 
við bresku umboðsskrifstof-

una International Talent Booking, eina 
stærstu umboðsskrifstofu Evrópu.

„Þetta þýðir í raun að við séum 
komin með fagmenn í okkar lið til 
þess að hjálpa okkur að spila á tónleik-
um og hátíðum erlendis. Þetta er allt á 
frumstigi eins og er en við gætum ekki 
verið ánægðari með þetta. Við hlökk-
um mikið til þess að stækka aðdáenda-
hópinn okkar og spila fyrir fólk út um 
allan heim," sagði Víðir Björnsson, einn 
meðlima hljómsveitarinnar í samtali 
við sunnlenska.is.

Í tilkynningu frá umboðsskrif-
stofunni segir að Kiriyama Family sé 
ein þekktasta, en um leið dularfyllsta 
hljómsveit Íslands. Hún sameinar 
nostalgíska raftónlist níunda áratugar-
ins og er tónlist sveitarinnar lýst sem 
þverskurði af snekkju-rokki, drauma-
poppi og hljóðrás úr bíómynd með Jean 
Claude Van Damme. Meðlimir hljóm-
sveitarinnar koma frá einangruðum 
stöðum í íslenska dreifbýlinu en eftir að 
hafa flutt í suðupottinn í höfuðborginni 
Reykjavík hefur sveitin sent frá sér 
hvern smellinn á fætur öðrum.

Hljómsveitin hefur heillað erlenda 
áhorfendur á Íslandi á undanförnum 

árum en nú er stórt sumar framundan 
hjá Kiriyama Family, sem mun ferðast 
um Evrópu og leika á tónlistahátíðum. 
Þá er von á þriðju breiðskífu hljóm-
sveitarinnar í kjölfarið.

Kiriyama Family var í viðræð-
um við ITB í október á síðasta ári en 
lokaskrefin í samningagerðinni voru 
stigin eftir vel heppnaða frammistöðu 

hljómsveitarinnar á tónlistarhátíðinni 
Iceland Airwaves í vetur.

Umboðsmaður hljómsveitarinnar 
verður Barry Dickens, annar af stofn-
endum skrifstofunnar, en hann hefur 
meðal annars unnið með Tom Petty, 
Neil Young og The Who. Meðal lista-
manna sem eru á skrá hjá ITB eru Adele, 
Bob Dylan, Aerosmith og Paul Simon.

Hlökkum til að spila fyrir 
fólk út um allan HeimÁ

mundi Ámundason, útgef-
andi, hefur fest kaup á hér-
aðsblöðunum sem Pressan 

ehf. gaf út. Suðurland er eitt þeirra 
blaða og hefur útgefandi ákveðið að 
blaðið skuli bera nafn fjórðungsins 
til framtíðar. Blaðið byrjaði sem Sel-
foss, þá Suðri/Suður en nú hefur það 
fengið nafn landshlutans sem það 
kemur út í og fer sem fyrr á hvert 
heimili á svæðinu tvisvar í mánuði.

Suðurland 
– héraðsfréttablað

Fjörutíu störf hurfu úr sveitarfé-
laginu Ölfusi, þegar fiskvinnslan 
Frostfiskur hætti allri starfsemi í 

Þorlákshöfn og flutti hana til Hafnarfjarð-
ar í byrjun mánaðar en starfsfólkið ætlar 
að fylgja fyrirtækinu og keyra á milli.

Frostfiskur hefur um árabil verið 
stærsti vinnustaðurinn í Ölfusi, en í lok 
síðasta árs var tilkynnt um að fyrirtækið 
myndi hætta allri starfsemi á svæðinu 
og varð sú ákvörðun að veruleika í byrj-
un febrúar.

„Við eigum nú eftir að sjá það hvaða 
áhrif þetta hefur, en þetta er vissulega 
ekki jákvætt svona í byrjun. Það gefur 
auga leið. En vonandi eru skammtíma-
áhrifin, ef við getum talað um neikvæð 
áhrif, að það sé bara til skamms tíma,” 

segir Gunnsteinn Ómarsson, bæjar-
stjóri í Ölfusi í samtali við visir.is.

Frostfiskur er þó ekki að loka, held-
ur hefur starfsemin alfarið verið flutt til 
Hafnarfjarðar. Fjörutíu manns störfuðu 
hjá fyrirtækinu í Þorlákshöfn. 

„Það stóð öllum til boða að halda 
áfram hjá fyrirtækinu og mér skilst að á 
fjórða tug starfsmanna sem munu fylgja 
fyrirtækinu á nýjan stað. En auðvitað 
er þetta óþægilegt inngrip í líf fólks að 
þurfa að keyra um langan veg til vinnu. 
En eins og veðrið er núna, þetta er ekki 
spennandi,” segir Gunnsteinn í samtali 
við visir.is.

Hús Frostfisks er nú til sölu en 
Gunnsteinn vonast til að það gangi fljótt 
fyrir sig og að þar hefjist ný starfsemi.

fjörutíu störf með 
frostfiski til Hafnarfjarðar

Félagsfundur Samfylkingarinnar 
í Árborg ákvað í síðustu viku 
að hefja vinnu við uppstillingu 

á framboðlista félagsins fyrir sveitar-
stjórnarkosningarnar í Árborg í vor. 

Þeir sem hafa áhuga á að gefa kost á sér 
á lista flokksins eða hafa ábendingar 
um mögulega frambjóðendur eru 
beðnir og hvattir til að senda tölvupóst 
á netfangið: fjallafia@gmail.com.

Samfylkingin í Árborg velur 
á framboðslista

Gunnsteinn Ómarsson, sveitarstjóri Ölfuss.

Sunnlenska hljómsveitin Kiriyama Family. Efri röð f.v.: Bassi Ólafsson, Víðir Björns-
son, Bjarni Ævar Árnason og Guðmundur Geir Jónsson. Neðri röð f.v.: Hulda Kristín 
Kolbrúnardóttir og Karl Magnús Bjarnarson.   Ljósm.: Hanna Siv Bjarnardóttir.  

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós

www.olafsson.is
Endursöluaðilar um land allt

Snjöll lýsing!
OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið 
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Hybrid – 50% rafdrifinn
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar 
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu  
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal 
viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með 
fyrirvara um villur. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.
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Auka verður 
fjölbreytni í 
atvinnuháttum
Auk brýnna samgöngubóta á borð við breikkun einbreiðra brúa 

og aðskilnað aksturstefna á þyngstu vegunum eru atvinnumálin 
brýnustu hagsmunamál Suðurlands þessi misserin. Svæðið er lág-

launasvæði og inn á það verður að sækja fjölbreytt-
ari framleiðslugreinar og tæknistörf af ýmsu tagi.

Atvinnuhættir breytast hratt. Áður hafa sjálf-
sagt flestir talið það óhugsandi að útgerð og fisk-
vinnsla svo gott sem legðist af á stöðum einsog 
Stokkseyri, Eyrarbakka og nú í Þorlákshöfn, 
þegar 40 störf hjá Frostfiski flytjast í burtu. 

Þetta er hinsvegar staðreynd. Frjálst framsal 
aflaheimilda greiddi þessum byggðum þung högg 
þegar kvótinn var seldur í burtu án þess að sjó-
menn eða landverkafólk hefðu nokkurn skapaðan 
hlut um það það segja. 

Nú þarf að leita nýrra leiða til að auka fjölbreytni í atvinnuháttum 
og hækka launastigið. Þar verða sveitarfélögin að sýna frumkvæði og 
samstöðu. Ná ríkisvaldinu og einkaaðilum með að borðinu og sækja 
störf og framleiðslu inn í fjórðunginn.

Í nýrri skýrslu frá Byggðastofnun kemur fram að á Suðurlandi juku-
st heildaratvinnutekjur um 16% á tímabilinu 2008 og 2016. Á árunum 
2015 og 2016 jukust þær um 
10% hvort ár. Mestu atvinnu-
tekjurnar komu úr fræðslu-
starfsemi, iðnaði og félags- og 
heilbrigðisþjónustu. 

Langmesta aukningin á 
tímabilinu í atvinnutekjum á 
Suðurlandi var í gistingu og 
veitingum, þá í fiskvinnslu, 
fræðslustarfsemi og í leigu og 
sérhæfðri þjónustu. Mestur 
samdráttur varð hins vegar í 
byggingariðnaði og fiskveiðum.

Á árinu 2016 komust með-
alatvinnutekjur í öllum lands-
hlutum aftur yfir það sem þær 
höfðu verið fyrir hrunið árið 
2008.

Hæstar meðalatvinnutekj-
ur voru á Austurlandi þegar 
litið er til einstakra lands-
hluta árið 2016, en þar á eft-
ir kom höfuðborgarsvæðið. 
Lægstar voru meðaltekjurnar 
á Suðurnesjum og Norður-
landi vestra. Suðurland er þar 
á milli og skýrir ævintýralegur 
vöxtur í ferðaþjónustu það að 
mestu.

Mesta aukningin á þessu tímabili var á Suðurnesjum, eða um 22%, 
þar á eftir kemur Suðurland með 16% aukningu í atvinnutekjum og 
Norðurland eystra með 12%. Þegar stök svæði eru skoðuð sést að mörg 
eru langt undir landsmeðaltali um meðalatvinnutekjur. Þannig er hlut-
fallið aðeins 78% í Árnessýslu utan Árborgar, Hveragerðis og Ölfus, 
um 80% í Borgarbyggð, Dalabyggð og Skorradalshreppi, 83% í Rangár-
vallasýslu og Húnavatnssýslum og 87% í Hveragerði og Ölfus.

Þessi samantekt Byggðastofnunar er merkileg greining á stöðu atvinnu-
mála og mikilvægt innlegg í aðdraganda kosninga til sveitarstjórna í vor. 
Það er eitt af hlutverkum sveitarfélaga að mynda samstöðu og sýna forystu 
í atvinnumálum á einstökum svæðum. Það sýnir sagan af Austurlandi að 
aðkoma þeirra að stórum málum skiptir sköpum. Nú er lag að sækja fram 
á Suðurlandi og byggja undir þá góðu stöðu sem hér er á flestum sviðum.
 Björgvin G. Sigurðsson

1. tölublað, 1. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.  

Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.  

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

Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com  

Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi. 

Umferðaröryggi á að vera 
forgangsmál. Banaslys og 
alvarleg slys í umferðinni eru 

alltof mörg. Við þurfum að spyrna við 
fæti. Þar á ég bæði við stjórnvöld og 
okkur vegfarendur. 

Á síðasta ári urðu hvorki banaslys í 
flugi né siglingum og ekki heldur árið 
áður. Við þurfum að stefna að sama 
árangri í umferðinni. Undanfarin ár 
hafa 9 til 18 manns látist í umferðinni 
á ári hverju með undantekningu árið 
2014 þegar fjórir létust. Á þessu ári 
hafa þegar þrír látist af völdum um-
ferðarslysa. Milli 130 og 210 manns 
hafa slasast alvarlega á ári hverju síð-
ustu árin. 

Margt gott hefur verið gert á 
liðnum árum til að bæta öryggi veg-
faranda en betur má ef duga skal. Í 
stjórnarviðræðum og sáttmála rík-
isstjórnarinnar var samkomulag um 
að við forgangsröðun í vegamálum 
verði sérstaklega litið til ólíkrar stöðu 
landsvæða, ferðaþjónustu og öryggis-
sjónarmiða. Í samgönguáætlun sem er 
nú er unnið að verður sérstakur kafli 
um umferðaröryggi með það mark-
miði að fækka slysum. 

Endurbætur og  
uppbygging vega
Eins og fram kemur í stjórnarsáttmál-
anum er brýnt að hraða uppbyggingu 
í vegamálum og öðrum samgöngu-
innviðum bæði nýframkvæmdum 
og viðhaldi. Síaukinn umferðarþungi 
kallar á nýbyggingu og endurnýjun 
vega, meira viðhald og auknar ör-
yggisaðgerðir víða á vegum landsins. 
Vegakerfið annar varla umferðar-
álaginu í dag enda er það að miklu 
leyti byggt upp þegar bílar voru færri, 
vöruflutningar minni og hraðinn 
lægri. Uppbygging samgöngumann-
virkja er stór þáttur í því að bæta um-
ferðaröryggi en sú uppbygging þarf 
að vera mun hraðari en verið hefur. 
Undanfarin ár hafa framkvæmdir ver-
ið litlar, umferð aukist mikið og því 
bíða mikilvæg stórverkefni. Til að ná 
tilætluðum árangri verða sett metnað-
arfull og skilvirk markmið um öryggi 
samgangna og skilvirkar öryggisáætl-
anir fyrir samgöngur á landi.

Öryggisaðgerðir
Meðal öryggisaðgerða á þjóðvegum 
þarf að bæta merkingar enn frekar, 
til dæmis þar sem vegir liggja að ein-
breiðum brúm. Auk þess er markvisst 
unnið að því að fækka einbreiðum 
brúm. Þá þarf að eyða svartblettum, 
þ.e. ráðast í aðgerðir á svæðum þar 
sem slys hafa verið tíð. Dæmi um það 
er að lengja vegrið, laga vegfláa og 
bæta úr þar sem umhverfi vega getur 
verið skeinuhætt fólki ef t.d. bíll lend-
ir útaf. Þá er brýnt að fjölga stöðum 
meðfram vegum þar sem ferðamenn 
geta stöðvað til að njóta landsins án 
þess að valda sjálfum sér eða öðrum 
hættu.

Aukin vetrarþjónusta
Vetrarþjónusta á þjóðvegakerfinu var 
aukin í byrjun árs. Góðar hálkuvarnir 
auka öryggi og þörfin var brýn víða 
þar sem umferð hefur aukist með til-
komu aukinna ferðalaga yfir veturinn. 
Mokstursdögum var fjölgað á ákveðn-
um leiðum á Suðurlandi, Vesturlandi 
og Norðurlandi og hálkuvarnir hafa 
nú verið auknar. 

Umferðarfræðslan 
Umferðarfræðsla er ekki síst mikil-
vægur þáttur í umferðaröryggi. Það 
hefur sýnt sig að brýnt er að fræða er-
lenda ökumenn um íslenskar aðstæð-
ur og er þá til dæmis átt við malarveg-
ina og þau óvæntu veðrabrigði sem 

hér geta orðið ekki síst að vetri sem 
gjörbreyta á einu andartaki öllum 
akstursskilyrðum. En við heimamenn 
þurfum einnig áminningar enda skil-
ar áróður og fræðsla sér í meiri aga 
í umferðinni. Skólarnir eru einnig 
mikilvægur vettvangur fyrir umferð-
arfræðslu.

Hærri sektir og aukið eftirlit
Að lokum er aukinn umferðarhraði 
áhyggjuefni. Hraðaeftirlit skiptir 
sköpum og hækkun sekta við umferð-
arlagabrotum sem nú er í farvatninu 
er liður í því að fyrirbyggja umferð-
arslys. Við eigum að vera meðal bestu 
þjóða hvað varðar fjölda látinna í um-
ferð. Eftirlit og sektir ef við brjótum 
af okkur veitir aðhald og eru til þess 
fallin að gera okkur að betri vegfar-
endum. Það er kjarni málsins þegar 
umferðaröryggi er annars vegar. 

Forgangsröðum með agaðri um-
ferð – það skilar líka árangri  í um-
ferðaröryggi.

„Undanfarin 
ár hafa fram-

kvæmdir verið litl-
ar, umferð aukist 
mikið og því bíða 
mikilvæg stórverk-
efni. Til að ná til-
ætluðum árangri 
verða sett metnað-
arfull og skilvirk 
markmið um ör-
yggi samgangna og 
skilvirkar öryggis-
áætlanir fyrir sam-
göngur á landi.

Sigurður Ingi Jóhannsson, samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra skrifar:

Umferðaröryggi 
er forgangsmál

lEIðArI

„Þannig er 
hlutfallið 

aðeins 78% í 
Árnessýslu  
utan Árborgar,  
Hveragerðis og 
Ölfus, um 80% 
í Borgarbyggð, 
Dalabyggð og 
Skorradalshreppi, 
83% í Rangár-
vallasýslu og 
Húnavatnssýslum 
og 87% í Hvera-
gerði og Ölfus.



Sæktu appið á kass.is

KASSAÐU
ÞIG INN Á
ÞJÓÐHÁTÍÐ 

AFSLÁTTUR AF MIÐAVERÐI MIÐAÐ VIÐ
FULLT VERÐ EFTIR AÐ FORSÖLU LÝKUR

7000 KR.
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Heill og sæll Guðmundur Ingi 
og til hamingju með nýja 
starfið. Það var hressandi að 

sjá mann skipaðan í ráðherraembætti 
sem hefur menntun og reynslu í þeim 
málaflokkum sem falla undir ráðu-
neytið, það sér maður alltof sjaldan 
gert á Íslandi. Það getur ekki annað en 
styrkt stjórnsýslu og úrvinnslu verkefna 
í ráðuneytinu að þar sé einstaklingur við 
stjórnvölinn sem þekki vel til þeirra fag-
legu mála sem ráðuneytið ber ábyrgð á. 

En ég ætlaði reyndar ekki að ræða 
um skipan fagráðherra í Stjórnarráð 
Íslands heldur að koma á framfæri 
hugmynd sem skaut upp í kollinn um 
daginn. Þannig er mál með vexti að 
okkur Hvergerðingum finnst mörgum 
að bæta þurfi atvinnumöguleika í bæn-
um og hef ég ásamt öðru góðu fólki 
talað fyrir því í bæjarstjórn Hveragerð-
is undanfarin ár. Það er nefnilega náið 
samhengi á milli öflugs atvinnulífs og 
sterks og stöndugs sveitarfélags. Mjög 
margir íbúar Hveragerðis sækja vinnu 
út fyrir bæinn, s.s. til Reykjavíkur og á 
Selfoss, og margir myndu gjarna vilja 
starfa innan bæjarmarkanna og sleppa 
við keyrslu í nágrannasveitarfélögin. 

Það er auðvitað gott að geta haft tæki-
færi til að sækja vinnu á þessa staði en 
mikilvægt er að styrkja atvinnulífið í 
bænum sjálfum. Eitt sem getur styrkt 
atvinnulífið eru störf á vegum ríkis-
ins sem er stærsti atvinnurekandi á 
landinu. Það eru nefnilega afar fá rík-
isstörf í Hveragerði. Til skamms tíma 
var hér í Hveragerði starfsstöð Vinnu-
eftirlitsins en þáverandi stjórnvöld 
ákváðu að flytja hana á Selfoss árið 
2014 og þar með hurfu fimm stöðugildi 
á vegum ríkisins úr sveitarfélaginu. 
Á Selfossi eru hins vegar finna fjölda 
ríkisstofnana og því þótti okkur Hver-
gerðinum þetta skrítið. 

Í umhverfis- og auðlindaráðu-
neytinu hefur í nokkurn tíma verið í 
undirbúningi stofnun nýrrar stofnunar, 
Þjóðgarðsstofnunar, sem er ætlað að 
taka við verkefnum þjóðgarðanna og til-
tekinna verkefna á sviði náttúruverndar 
samkvæmt fréttum. Það væri tilvalið 
að hafa þessa stofnun í Hveragerði! Ég 
sendi þessa hugmynd á félaga mína í 
bæjarstjórn Hveragerðis fyrir nokkru 
síðan og voru allir sammála um að ekki 
fyndist betri staður fyrir stofnunina, en 
við erum svo sem ekki hlutlaus. 

En skoðum kostina við þessa 
staðsetningu hlutlægt:
n Hveragerði er í hálftíma fjarlægð frá 
miðstöð stjórnsýslunnar, Reykjavík.

n Hveragerði er í 45 mínútna fjarlægð 
frá elsta þjóðgarðinum, Þingvöllum, 

og tæplega þriggja tíma akstri frá 
Skaftafelli (Vatnajökulsþjóðgarði).

n Hveragerði er í alfararleið, er hliðið 
inn á Suðurland sem geymir margar 
helstu og vinsælustu náttúruperlur 
landsins og Þjóðgarðinn á Þingvöllum 
og Vatnajökulsþjóðgarð.

n Hveragerði er náttúruperla í sjálfu 
sér með virkt hverasvæði í mið-
bænum, frábærar náttúruperlur í 
göngufjarlægð, má þar nefna Reykja-
dal, Hengil og Ölfusforir. Það væri frá-
bær staðsetning fyrir stofnun sem hef-
ur með náttúru og umhverfi að gera. 

n Grunnstoðir Hveragerðis eru sterk-
ir, öflugar almenningssamgöngur eru 
til Reykjavíkur og alla leið á Höfn í 
Hornafirði. Íþrótta- og menningarlíf 
er sterkt í bænum og öflugur grunn-
skóli og leikskólar. 

n Hveragerði er ört vaxandi bæjarfé-
lag og hefur fjölgað mikið undanfar-
in ár og mikil uppbygging á bæði at-
vinnu- og íbúðarhúsnæði.

Ef við skoðum svo pólitísku hliðina 
á þessum máli má nefna að í stjórn-
arsáttmála þeirrar ríkisstjórnar sem 
þú átt sæti í segir að landsmenn eigi 
að hafa jafnan aðgang að þjónustu, 
atvinnutækifærum og lífskjörum um 
land allt. Hvað rímar betur við þessa 
stefnu en að setja á stofn nýja stofnun 
í sveitarfélagi þar sem afar fá störf eru 
á vegum ríkisins? 

Ef Þjóðgarðsstofnun yrði valinn 
staður í Hveragerði myndi það styrkja 
atvinnulífið í Hveragerði, jafnvel þó 
að störfin væru ekki mörg til að byrja 
með. En nokkur störf skapa afleidd 
störf og svo koll af kolli. Fyrir okkur 
í Hveragerði sem höfum fá störf inn-
an bæjarmarkanna myndi slík stofn-
un skipta miklu máli. Ef þú átt leið til 
Hveragerðis á næstunni værum við 
í bæjarstjórn tilbúin að hitta þig og 
kynna fyrir þér okkar frábæra bæjar-
félag og alla hina kostina sem ég næ 
ekki að setja á blað í stuttu bréfi.

Með kveðju,
Njörður Sigurðsson,  

bæjarfulltrúi í Hveragerði.

Opið bréf til umhverfis- og auðlindaráðherra

Þjóðgarðsstofnun í Hveragerði! 

Njörður Sigurðsson.

Fræsing fyrir gólfhita

Verð frá kr. 7.000 krónur fm2. Gerum tilboð í stærri verk.
www.golfhitalausnir.is  ·  golfhitalausnir@golfhitalausnir.is  ·  Sími: 899 1604

Fræsum íbúðir, fyrirtæki, bílaplön og gangstéttir.

Mjög ryklétt og snyrtileg fræsing.



Uppbyggingarsjóður Suðurlands
auglýsir eftir umsóknum um styrki

Ertu með frábæra 
hugmynd ?

1 2Menningarverkefni
Til eflingar á menningarstarfsemi 
og listsköpun á Suðurlandi

Umsóknarfrestur er til hádegis 13. mars 2018
STYRKIR@SASS.IS S. 480-8200WWW.SASS.IS

Uppbyggingarsjóður er hluti af 

RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á 
vegum SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. Nánari upplýsingar á vef SASS.

Atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni
Styðja við atvinnuskapandi og/eða framleiðni-
aukandi verkefni á Suðurlandi

Starfandi fyrirtæki eru sérstaklega hvött til að sækja um
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Snemma árs 1974 var hafist 
handa við að reisa við brúar-
endann á Selfossi glæsilegt hús 

sem átti að sameina kosti hótels, fé-
lagsheimilis og menningarsalar fyrir 
íbúa þáverandi Selfosshrepps og gesti, 
húsið var reist og hótelaðstaðan kláruð 
og sameiginleg aðstaða og salarkynni 
á annari hæð. Félagsheimilisaðstaðan í 
turninum og menningarsalurinn sem 
tekið gæti um 280 manns í sæti með 
hallandi gólfi var látið bíða betri tíma. 
Svona gekk þetta áfram næstu árin og í 
hverjum  sveitarstjórnarkosningunum 
af öðrum lofuðu  mörg framboð að 
herða sig í að klára menningarsalinn 
og félagsheimilisaðstöðuna. Það gekk 
því miður ekki eftir og upp úr árinu 
2000 hóf Kaupfélag Árnesinga upp-
byggingu í ferðaþjónustu á suðurlandi 
og keyptu húsið í heild af Selfossbæ og 
stækkuðu hótelálmuna mjög glæsilega 
og hófu undirbúning uppbyggingu 
menningarsalarins. 

Því miður sigldu stórar hugmyndir 
KÁ (Kaupfélags Árnesinga) í strand 
áður en hægt var að klára menn-
ingarsalinn en hótelálmuna kláraði 
KÁ með glans, þar sem í dag er rek-
ið glæsilegt 140 herbergja hótel sem 
veitir um 50-60 manns atvinnu og 
fínir ráðstefnu og fundarsalir eru í 
notkun. Nýjir eigendur hótelsins hafa 
nú bætt við þriðju hæð hótelsins í 
nýju álmunni. Turninn ásamt menn-
ingarsalnum lentu á einhverju flakki í 
eignarhaldi  en turninn var á síðasta 
ári innréttaður fyrir hótel herbergi og 
stendur því menningarsalurinn einn 
eftir af óinnréttuðu húsnæði í þessu 
glæsilega mannvirki í dag. Sveitar-
félagið Árborg eignaðist menningar 
salinn aftur í desember 2012 eftir 
uppgjör á fasteignagjöldum við þá-
verandi rekstraraðila Hótels Selfoss og 
kviknaði í framhaldinu aftur neisti til 
þess að koma salnum úr því að vera 
fokheldur eða  tilbúinn undir tréverk 
yfir í að vera klár til notkunar fyrir 
sunnlenska menningu og listir og þó 
fyrr hefði verið.

ríkisvaldið sveik á sínum tíma
Ríkisvaldið boðaði á sínum tíma 
stuðning við uppbyggingu menn-
ingarsala á landsbyggðinni enda hafði 
þá verið samið um gríðarleg framlög 

til Hörpu og síðar framlag til Hofs 
menningarhúss á Akureyri. Þegar 
kom að skiptingu fjár fyrir Suður-
land var mjög freklega gengið framhjá 
"Menningarsal Suðurlands" á Selfossi 
með uppbyggingarfé þegar allt menn-
ingarfé var sett til Vestmannaeyja með 
fullri virðingu fyrir því frábæra ver-
kefni sem Eldheimar eru. Þingmenn 
lofuðu því þá að peningar kæmu í 
uppbyggingu menningarsalar Suður-
lands síðar. Efnahagshrunið varð svo 
þess valdandi að fjárframlög frestuð-
ust til uppbyggingar menningarsala á 
landsbyggðinni.

Þingmenn og ráðherrar  
styðja að klára salinn
Eftir að Sveitarfélagið Árborg eign-
aðist salinn að nýju þá var sett af stað 
vinna í þágu uppbyggingar salarins 
og sitjandi þingmenn og ráðherrar 
skoðuðu salinn og var einróma niður-
staða þingmanna að vinna að útvegun 
fjármagns í verkefnið. Örar kosningar 
og nýjir þingmanna og ráðherrahópar 
hafa aðeins latt áhugamenn um upp-
byggingu salarins en þó ekki náð að 
tæta allar tennur úr mönnum og því 
erum við uppréttir enn, enda hafa allir 
nýjir eða endurbættir þingmannahóp-
ar, formenn stjórnmálaflokka sem og 
ráðherrar komið til okkar og skoðað 
salinn sem vekur öllum sem hann 
skoða mikinn áhuga og velvilja í garð 
verkefnisins.

Stofnað var af áhugafólki hollvina-
samtök menningarsalarins, rætt hef-
ur verið við eigendur Hótels Selfoss 
og hugmyndir kynntar á vettvangi 

sambands sunnlenskra sveitarfé-
laga og víðar. Sveitarfélagið Árborg 
fékk Verkís verkfræðistofu til þess 
að endurmeta og fara yfir alla verk-
þætti í salnum sem gera þyrfti til þess 
að koma honum í gagnið og áhersla 
lögð á hljóðvist ofl. Niðurstaða þeirra 
vinnu er tíunduð í skýrslu sem kynnt 
var í bæjarstjórn sem og hjá hollvina-
samtökunum og voru niðurstöðutölur 
um 285 milljónir króna að fullklára 
salinn.

Þjóðleikhúsið og Sinfónían 
kæmu meira til okkar!
Ríkisvaldið sem rekur Þjóðleikhúsið 
ber að fara um landið og kynna starf 
þess fyrir landsmönnum en því miður 
hefur seinni árin verið sneytt hjá okk-
ar parti Suðurlands sökum aðstöðu-
leysis, sama má segja um Sinfóníu-
hljómsveit Íslands sem fer af og til um 

landið en sneyðir hjá okkar svæði að 
mestu vegna aðstöðuleysis.

Hvað myndi menningarsalur 
Suðurlands gera fyrir okkur í menn-
ingu á suðurlandi og hvað myndi slík-
ur salur skila okkur?

Hann myndi styrkja leikfélög og 
kóramenningu á Suðurlandi, í tilviki 
áhuga-leikfélaga sem eru gríðarlega 
öflug hér á suðurlandi þá myndi þeim 
gefast tækifæri að sýna sín verk á 
heimasvæðinu og gæfist svo tækifæri 
á því að koma í lok sýningarferils og 
taka 2-3 stærri sýningar í menningar-
sal Sunnlendinga á stærra markaðs-
svæði sem Selfoss og nágrenni er.  Í 
tilviki kóranna yrðu sömu möguleikar 
uppi að geta sungið sína lokatónleika 
á heimasvæðinu og hresst svo upp á 
fjárhaginn og komið í menningarsal 
sunnlendinga og tekið 2-3 tónleika 
þar gegn vægu gjaldi náttúrulega og 
náð stærri markhóp. Menningarsalur-
inn myndi styrkja starf menningar á 
Árborgarsvæðinu mjög verulega og 
færa á annað stig. Svo er náttúrulega 
ónefndir möguleikar að taka á móti 
stórum tónleikum og viðburðum til 
okkar hér á svæðið sem við fáum ekki 
í dag sem og nýting sem ráðstefnusal-
ur fyrir hótel Selfoss.

Er vit í að koma slíkum sal í gagnið 
og er möguleiki að reka hann?

Það er eðlilegt að spyrja að því og 
það sem gerir verkefnið einmitt svo 
spennandi að framkvæma er að kostn-
aðurinn gæti með öllu orðið um 280-
300 milljónir króna og síðan myndi 
Hótel Selfoss reka salinn sem funda 
og ráðstefnusal sem myndi síðan á 
kvöldin og um helgar verða menn-
ingarsalur fyrir Sunnlendinga og gesti 
þeirra. Í dag er einungis Selfosskirkja 

sem líklegur tónleikasalur í bænum 
og þar hefur kirkjan þurft að segja nei 
margsinnis við aðila vegna álags. 

Leikfélög, kórar og aðrir aðilar hér 
á okkar heimavelli eignast svo heima-
stöð fyrir sína starfsemi og menning 
á Suðurlandi í sinni víðustu merkingu 
hefði möguleika á aðstöðu einnig. Það 
sem síðan sparast við að fá hótelið til 
þess að reka salinn er að hann myndi 
styrkja þeirra starfsemi sem funda og 
ráðstefnuhótel og hótelið kemur inn 
með á móti, með salernisaðstöðu, fata-
hengi og veitingasölu þar myndu spar-
ast miklir fjármunir við standsetningu 
salarins. Á móti hefðu svo menningar-
aðilar á svæðinu aðstöðu fyrir sína 
starfsemi og þessi salur fengi aftur sitt 
upprunalega hlutverk, bæjarfélaginu, 
svæðinu öllu og ríkinu til mikils sóma.

Nú er komið að efndum!
Málið hefur eðlilega teygt á baráttu-
vilja heimamanna og áhugamanna 
um menningu og listir á svæðinu 
enda salurinn staðið lengi óinnréttað-
ur eða í rúma fjóra áratugi en við svo 
verður ekki búið lengur, það er dauða-
færi núna. Sveitarfélagið er tilbúið, 
nýr meirihluti fjárlaganefndar hefur 
eyrnamerkt peninga í þjú menningar-
verkefni á landsbyggðinni og er menn-
ingarsalur Sunnlendinga á Selfossi eitt 
þeirra og áhugi eigenda Hótel Selfoss 
gefur þessu verkefni byr undir báða 
vængi. Því væri það spennandi að klára 
málið með viljayfirlýsingu fyrir þriggja 
ára fjármálaáætlun ríkisins nú í apríl.

Menningarkveðja, 
Kjartan Björnsson bæjarfulltrúi og 

formaður Íþrótta- og menningarnefndar  
Sveitarfélagsins Árborgar.

„Það er eðlilegt að spyrja að því og 
það sem gerir verkefnið einmitt svo 

spennandi að framkvæma er að kostn-
aðurinn gæti með öllu orðið um 280-
300 milljónir króna og síðan myndi 
Hótel Selfoss reka salinn sem funda og 
ráðstefnusal sem myndi síðan á kvöldin 
og um helgar verða menningarsalur fyr-
ir Sunnlendinga og gesti þeirra.

Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi og formaður 
Íþrótta- og menningarnefndar Svf. Árborgar, skrifar:

menningarsalur sunnlenDinga 
- Sjáum við til lands?

Hótel Selfoss í byggingu. 
Ljósm. Kristján Einarsson.

Kjartan Björnsson.

Tónleikar í Menningarsalnum óinnréttuðum. Ljósm. Björn Ingi Bjarnason.
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Ingunn Guðmundsdóttir, formaður Viðreisnar í Árnessýslu skrifar:

Viðreisn stofnar félag 
í Árnessýslu
Félagið Viðreisn Árnessýslu 

var stofnað í Tryggvaskála 
þann 15. febrúar síðastliðinn. 

Tilgangur þess er að halda uppi fé-
lagsstarfi stjórnmálasamtakanna Við-
reisnar í Árnessýslu í samræmi við 
stefnu flokksins og annast framboð 
Viðreisnar í sveitastjórnarkosningum 
á starfssvæðinu.

Á fundinum var gengið frá starfs- 
og skipulagsreglum félagsins og kos-
inn formaður og stjórn. Formaður 
er Ingunn Guðmundsdóttir, aðrir í 
stjórn eru Hrafnhildur Árnadóttir 
Þorlákshöfn, Jóna Sólveig Elínardóttir 
Selfossi, Sigurjón Vídalín Guðmunds-
son Selfossi og Skúli Kristinn Skúla-
son Þorlákshöfn. Varamenn stjórnar 
eru Axel Sigurðsson Selfossi og Sig-
urður Steinar Ágústsson Þorlákshöfn. 

Jón Steindór Valdimarsson al-
þingismaður var gestur á fundinum 
og sagði frá starfi Viðreisnar á sveitar-
stjórnarstigi en víða um land er ver-
ið að huga að framboðum. Líflegar 
umræður urðu um sveitarstjórn-
armál og kom fram mikill áhugi 
fundarmanna á að bjóða fram und-
ir merkjum Viðreisnar. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt í lok fundar:

,,Sveitarstjórnir og önnur 
stjórnvöld þurfa að stuðla að góð-
um stjórnarháttum með gegn-
sæi og gott siðferði að leiðarljósi. 
Málefnaleg og opin umræða er 
nauðsynleg til að hægt sé að taka 
réttar ákvarðanir. 

Almannahagsmunir eiga alltaf 
að ganga framar sérhagsmunum 
við stefnumörkun, fjárútlát af al-
mannafé og alla ákvarðanatöku sveit-
arstjórna. 

Það er hagur einstaklinga, heimila 
og fyrirtækja að jafnræðis sé gætt við 
úthlutun þjónustu, fjármuna, starfa 
eða verkefna hjá sveitarfélögum. 

Jafnrétti og frjálslyndi stuðlar að 
aukinni velmegun og tryggir einstak-
lingum tækifæri til að nýta hæfileika 
sína og krafta til fulls.“

Framundan eru skemmtilegir og 
annasamir tímar í pólitíkinni, þeir 

sem hafa hug á að taka þátt í starfi 
Viðreisnar geta gerst félagar með því 
að skrá sig á vidreisn.is og við höfum 
samband. 

Eins og alltaf á fjögurra ára fresti 
munu kjósendur ákveða hverja þeir 
vilja ráða til starfa við að reka sveitar-
félögin í landinu. Viðreisnarfélagar 
munu blanda sér í þá umræðu og 
bjóða sig fram til starfa undir leiðar-
ljósinu ,,almannahagsmunir framar 
sérhagsmunum“.

„Eins og alltaf á 
fjögurra ára fresti 

munu kjósendur ákveða 
hverja þeir vilja ráða 
til starfa við að reka 
sveitarfélögin í 
landinu. Viðreisnar-
félagar munu blanda 
sér í þá umræðu og 
bjóða sig fram til 
starfa undir leiðar-
ljósinu ,,almannahags-
munir framar sérhags-
munum“.

Ingunn 
Guðmundsdóttir.

Kostar þig  

eKKi Krónu!

Momentum greiðslu- og innheimtuþjónusta ehf.  |  Suðurlandsbraut 18, 108 Rvk.  |  Sími: 510 7700  |  momentum@momentum.is

Milliinnheimta sem er kröfuhafa að kostnaðarlausu

Kynntu þér innheimtuaðferðir okkar á momentum.is
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Komið er að lokum sýningarinnar Verulegar – Bryn-
hildur Þorgeirsdóttir og Guðrún Tryggvadóttir í 
Listasafni Árnesinga og á síðasta sýningardegi, sunnu-

daginn 25. febrúar kl. 14:00 mun Inga Jónsdóttir sýningarstjóri 
ganga um sýninguna og ræða við gesti. 

Á sýningunni má sjá verk tveggja sterkra myndlistarmanna 
og hefur Brynhildur fengist við skúlptúr allan sinn feril en 
Guðrún einkum málverk. Hvernig kallast verk þeirra beggja á 
og af hverju eru verk þeirra tekin saman til sýningar? Hvaða 
hugmyndir liggja verkunum til grundvallar? Hvernig geta þau 
örvað skilningarvitin? Kveikja þau hugmyndir hjá viðtakanda 
til túlkunar eða er sjónræn skoðun fullnægjandi?  Þetta eru 
spurningar sem leggja grunn að leiðsögn og spjall um sýn-
inguna með þátttöku gesta.

Flest verkanna á sýningunni eru unnin á síðustu þremur 
árum en einnig eru þar fáein verk  frá upphafi ferils þeirra þar 
sem greina má tíðaranda níunda áratugarins þegar form og 
inntak verkanna birtu viðhorf í andstöðu við hefbundna mynd-
list þess tíma. 

Aðgangur að safninu er ókeypis og allir velkomnir.

leiðsögn með 
sýningarstjóra

verulegar - 
sýningarlok

Fréttatilkynning frá Miðflokksfé-
lagi Suðurkjördæmis vegna sveit-
arstjórnarkosninganna 2018.

Stjórn Miðflokksfélags Suðurkjör-
dæmis (MFS) hefur tekið ákvörðun 
um að bjóða fram í sveitarstjórnar-
kosningunum sem haldnar verða 
laugardaginn 26. maí n.k..

Þeir sem hafa áhuga á að gefa kost 
á sér á framboðslista flokksins í sínu 
sveitarfélagi eru vinsamlegast beðnir 
um að senda eftirfarandi upplýsingar 
á sudur@midflokkurinn.is: nafn, 
heimilisfang, starfsheiti, símanúm-

er, netfang ásamt því sæti sem óskað 
er eftir. Lokafrestur til að skila inn 
framboðum er klukkan 12:00, laugar-
daginn 3. mars n.k..

Hrunamannahreppi, 
18. febrúar 2018,

Stjórn og varastjórn 
Miðflokksfélags Suðurkjördæmis,

Einar G. Harðarson, 
formaður - s.662 5599

Sigrún Gísladóttir Bates, 
varaformaður – s.896 4509

Tilkynning frá Miðflokks-
félagi Suðurkjördæmis

Aðalfundur Sjálfstæðisfélagsins Fróða 
verður haldinn miðvikudagskvöldið 

28. febrúar nk. kl. 19:30 í 
Safnaðarheimilinu á Hellu.

Dagskrá fundarins:
1. Venjuleg aðalfundarstörf, 

þ.m.t. kosning formanns
2. Kosning fulltrúa á Landsfund 

Sjálfstæðisflokksins 16. – 18. mars 2018
3. Önnur mál

Félagsmenn eru hvattir til að mæta og þau 
sem áhuga hafa á að fara á Landsfund til að 
hafa samband við formann félagsins, Helgu 

Fjólu Guðnadóttur (8638277) sem fyrst.

Stjórnin

Aðalfundarboð
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Kiwanisklúbburinn 
Ós gaf öryggisvesti

Kiwanisklúbburinn 
Ós á Hornafirði gaf 8 
öryggisvesti sem forvörn 
fyrir börn á námskeiðum 
hjá Hestamannafélaginu 
Hornfirðingi. Pálmi 
Guðmundsson, formaður 
Hornfirðings, og Snæja 
kennari námskeiðanna 
veittu veittu vestunum 
viðtöku. Sex félagar 
mættu og aðstoðu börnin 
að klæðast þeim.

Öryggisvestin eru 
merkt Ós og Horn-
firðingi. Álfgeir félagi 
í Ós sýnir hvernig 
vestin líta út.

Pálmi Guðmunsson 
formaður Horn-
firðings, Snæja 
kennari námskeiðis og 
viðstaddir félagar voru 
Álfgeir Gíslason, Diðrik 
Sæmundsson, Sigfús 
Þorsteinsson forseti 
Óss, Sigurður Einar 
Sigurðsson, svæð-
isstjóri Sögusvæðis, 
Ingvar Snæbjörnsson, 
fráfarandi forseti Óss, 
og Pétur Bragason, 
kjörforseti Ós. 

Pálmi, börn á námskeiði, Snæja, Sigfús, forseti Óss, Sigurður Einar, svæðisstjóri og Álfgeir glöddust allir við afhendingu gjafana.

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm 
með sturtum.  Verð kr: 229.839,-  án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm, 
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.-  án vsk.

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m, 
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Litríkir og fjölbreyttir blómvendir
BjarkarBlóm

Verslunin Bjarkarblóm 
er staðsett við nýja 
innganginn í Smáralind 

og er í eigu Bergþóru Bjargar 
karlsdóttur en hún rekur auk 
þess verslun með sama nafni í 
Þorlákshöfn. Hjá Bjarkarblóm-
um er lögð mikil áhersla á 
framúrskarandi úrval af fersk-
um blómum auk fjölbreyttrar 
gjafavöru þar sem íslensk 
hönnun skipar stóran sess.

„Við höfum alltaf fjölbreytt-
ara úrval af blómvöndum 
á konudaginn. rósirnar eru 
langvinsælastar en við erum 
líka með mikið úrval af fal-
legum blómvöndum sem við 
gerum dagana á undan,“ segir 
Bergþóra. 

Það er áralöng hefð fyrir því 
hjá karlmönnum að færa sinni 
heittelskuðu blóm og að sögn 
Bergþóru er sá góði siður síst 
á undanhaldi heldur virðist 
hann fremur sækja í sig veðrið.

Verslanir Bjarkarblóma eru 
í Smáralind og Þorlákshöfn.  
Segðu það með blómum!

Sjá nánar á bjarkarblom.is.
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Frá árinu 2008 til 2016 jukust 
atvinnutekjur að raunvirði um 
9,7%. Mest aukning varð í ferða-

þjónustugreinum en mesti samdráttur-
inn í fjármála- og vátryggingaþjónustu 
og mannvirkjagerð. Á árunum 2015-
2016 var hins vegar mikil aukning í 
mannvirkjagerð, sem og ferðaþjónustu, 
verslun, iðnaði og heilbrigðis- og félags-
þjónustu. Samdráttur varð hins vegar í 
atvinnutekjum í fiskveiðum.

Á árinu 2016 komust meðalatvinnu-
tekjur í öllum landshlutum aftur yfir 
það sem þær höfðu verið fyrir hrunið 
árið 2008.

Hæstar meðalatvinnutekjur voru á 
Austurlandi þegar litið er til einstakra 
landshluta árið 2016, en þar á eftir kom 
höfuðborgarsvæðið. Lægstar voru með-
altekjurnar á Suðurnesjum og Norður-
landi vestra. Þetta kemur fram í nýrri 
skýrslu sem Byggðarstofnun gaf út í 
byrjun febrúar.

Þrátt fyrir að hafa hæstar meðalat-
vinnutekjur varð samdráttur á tímabil-
inu á Austurlandi, en það helgast af því 
að stóriðjuframkvæmdum þar lauk. 
Mesta aukningin á þessu tímabili var á 
Suðurnesjum, eða um 22%. Þar á eftir 
kemur Suðurland með 16% aukningu 
í atvinnutekjum og Norðurland eystra 
með 12%. Önnur svæði, utan Austur-
lands hækkuðu einnig öll.

Þegar stök svæði eru skoðuð sést að 
mörg eru langt undir landsmeðaltali um 
meðalatvinnutekjur. Þannig er hlutfallið 
aðeins 78% í Árnessýslu utan Árborgar, 
Hveragerðis og Ölfus, um 80% í Borgar-
byggð, Dalabyggð og Skorradalshreppi, 

83% í Rangárvallasýslu og Húnavatns-
sýslum og 87% í Hveragerði og Ölfus.

Á Suðurlandi jukust heildaratvinnu-
tekjur um 16% á tímabilinu 2008 og 
2016. Á árunum 2015 og 2016 jukust 
þær um 10% hvort ár. Mestu atvinnu-
tekjurnar komu úr fræðslustarfsemi, 
iðnaði og félags- og heilbrigðisþjónustu. 
Langmesta aukningin á tímabilinu í at-
vinnutekjum á Suðurlandi var í gistingu 
og veitingum, þá í fiskvinnslu, fræðslu-
starfsemi og í leigu og sérhæfðri þjón-
ustu. Mestur samdráttur varð hins vegar 
í mannvirkjagerð og fiskveiðum.

Meðalatvinnutekjur á Suðurlandi 
voru um 91% af landsmeðaltali árið 2016 
en mjög breytilegar innan landshlutans. 
Þannig voru meðalatvinnutekjur í Vest-
mannaeyjum 8% yfir landsmeðaltali og 
aðeins yfir landsmeðaltali í Skaftafellssýsl-
um. Í Árborg voru þær hins vegar aðeins 
um 89% af landsmeðaltali, 87% í Hvera-
gerði og Ölfus, 83% í Rangárvallasýslu og 
aðeins 78% af landsmeðaltali í Árnessýslu 
utan Árborgar, Hveragerðis og Ölfus.

Stærstu atvinnugreinarnar eru mis-
munandi eftir svæðum. Í Skaftafells-
sýslum var stærsta greinin gisting og 
veitingar sem var á pari við fiskvinnslu 
og fiskveiðar samtals. Í Vestmanna-
eyjum voru fiskveiðar og fiskvinnsla 
langstærstu greinarnar. Í Rangárvalla-
sýslu var það iðnaður. Í Árnessýslu utan 
Árborgar, Hveragerðis og Ölfus var það 
landbúnaður. Í Árborg voru stærstu 
greinarnar fræðslustarfsemi, iðnaður og 
heilbrigðis- og félagsþjónusta. Í Hvera-
gerði og Ölfusi var það síðan heilbrigð-
is- og félagsþjónusta.

um 91 prósent af 
lanDsmeðaltali

Meðalatvinnutekjur á Suðurlandi

Guðjón Bjarni Hálfdánarson 
er nýr útibússtjóri Sjóvár á 
Selfossi, en Guðjón tók við 

starfinu þann 1. janúar síðastliðinn. 
Hann tekur við starfinu af Adolfi 
Bragasyni, sem haldið hefur í nám í 
Danmörku.

Guðjón er lögfræðingur að mennt 
og starfaði áður m.a. sem lögfræðing-
ur hjá Vodafone, hjá lögmönnum 
Suðurlandi og framkvæmdastjóri 
sölu og markaðssviðs Dattaca Labs.

Hann hefur búið á suðurlandi 
allt frá því að faðir hans tók við sem 
bæjarstjóri Hveragerðis árið 1999. 
Guðjón er trúlofaður Rakel Dögg 
Guðmundsdóttur, þjónustustjóra 
einstaklingssviðs útibús Arion banka 
á Selfossi og eiga þau þrjú börn.

Höfuðstöðvar Sjóvár á suðurlandi 
eru á Selfossi og þar starfa ásamt 
Guðjóni þau Guðbjörg Hulda Al-
bertsdóttir og Guðmundur Karl Sig-
urdórsson. Undir útibúið heyrir úti-
búið í Vestmannaeyjum og umboðið 
Þorlákshöfn.

„Þjónustusvæðið er víðfeðmt, en 
það nær frá Þorlákshöfn allt aust-

ur að Öræfum. Útibúin eru öll opin 
og fagna starfsmenn okkar því að fá 
viðskiptavini í heimsókn til að ræða 
tryggingar þeirra. Það er alltaf heitt 
á könnunni hjá okkur og við gefum 
fólki alltaf þann tíma sem þarf til að 
fara yfir þarfir þess og verð á þjónust-
unni,” segir Guðjón.

„Sjóvá hefur lagt mikið upp úr því 
að hlusta á viðskiptavini sína. Í lok 

janúar var Sjóvá efst tryggingafélaga 
í Íslensku ánægjuvoginni og gefur 
það okkur skilaboð um að við séum á 
réttri leið. Við í útibúinu á suðurlandi 
munum ekki gefa okkar eftir hvað 
þetta varðar og halda áfram þeirri 
góðu vinnu sem unnin hefur verið og 
tryggja að viðskiptavinir Sjóvár upp-
lifi áfram að þeir skipti okkur máli,” 
segir Guðjón að lokum.

Guðjón nýr útibús-
stjóri Sjóvár á Selfossi

Í tilefni af sjötugsafmæli sr. Karls á 
síðasta ári verður prédikanasafn 
hans gefið út hjá Skálholtsútgáf-

unni í vor. Vinir hans standa að þessari 
útgáfu. Þeim sem vilja taka þátt í að auð-
sýna honum þakklætis- og virðingarvott 
gefst hér tækifæri til að rita á heillaskrá 
bókarinnar með því að senda tölvu-
póst netfangiðið skalholtsutgafan@
skalholtsutgafan.is - Einnig er hægt 
að senda skilaboð á messenger. Bókin 
kostar kr. 4900,- í forsölu.

Karl Sigurbjörnsson biskup er 
áhrifamikill prédikari sem hefur um 
árabil talað beint inn í íslenskan sam-
tíma og gerir enn. Hann leggur út af 
guðspjallstextum af hugkvæmni og 
dýpt. Kímnin er aldrei langt undan enda 
undirstrikar hún iðulega alvöru málsins 
á sinn margræða hátt. Lesandinn fer 
með honum um ýmsar slóðir kunn-

ugra texta úr Biblíunni og verður margs 
vísari. Hann vefur með listilegum hætti 
inn í texta sinn tilvitnanir í sígild íslensk 
skáld sem erlend, spekinga, alþýðufólk 
og börn og varpar með því oft óvæntu 
ljósi á samhengi textans. Hver prédik-
un verður eins og lítið listaverk, ofin úr 
mörgum traustum þráðum sem sam-
einast að lokum í einum punkti: mann-
eskjunni andspænis Guði. Lestur einnar 
prédikunar kallar á aðra því þær laða 
lesandann til sín með einlægri boðun 
sinni, baráttugleði, speki og hnyttni.

Prédikanasafn Karls 
Sigurbjörnssonar

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og

speglaskápar

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler

80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Djúpar skúffur
mikið geymslurými

Allt fyrir baðið!



GAGGÓ VEST      SLAPPAÐU AF      ÉG ELSKA ALLA      L JÚFA LÍF      HARÐSNÚNA HANNA      ÁSTARSÆLA      HIMINN OG JÖRÐ    
HRINGFERÐ Í KRING UM LANDIÐ      Í TANGÓ      KONUÞJÓFURINN      KVÖLD EFTIR KVÖLD      LÍFSGLEÐI      GLUGGINN

Sýning í anda Broadway.
Fram koma: Gunnar Þórðarson, Þorsteinn Eggertsson, 
Þorgeir Ástvaldsson, Alma Rut Kristjánsdóttir, Kristján 

Gíslason og Birgir Jóhann Birgisson. Á milli laga er slegið á 
létta strengi og sagðar sögurnar á bak við lögin og textana.

Tilvalið fyrir árshátíðir!

Hótel Grímsborgir
við Sogið í Grímsnesi

Sími 555 7878
grimsborgir.is 

Hótel Grímsborgir er �ögurra stjörnu hótel með 
veitingastað, funda- og ráðstefnusali og 

lúxus gistingu fyrir 248 gesti.

ALLAR  HELGAR 
Í FEBRÚAR 
OG MARS

— Gisting fyrir tvo í 24 fm superior herbergi —
— 3ja rétta kvöldverður —

— Morgunverðarhlaðborð —
— Freyðivín með morgunverðarhlaðborðinu —

— Aðgangur að heitum potti —
— Baðsloppur fyrir pottinn —

59.900 kr. fyrir tvo

Akstursþjónusta



1. tölublað
1. árgangur

Í síðasta mánuði voru veittir styrk-
ir til náms úr Vísinda- og rann-
sóknarsjóði Suðurlands. Styrk-

þegar að þessu sinni voru tveir og 
fengu hvor um sig 750.000 kr.  

Sigríður Jónsdóttir hlaut styrk til 
að vinna að MA verkefni sínu Beittar 
uppgræðslur á hálendi Íslands, reynsla 
bænda, aðferðir og árangur. Markmið 
verkefnis hennar er að afla þekkingar 
meðal bænda, sem hafa unnið að upp-
græðslu á hálendinu, til að geta nýtt og 
miðlað þekkingu þeirra á skilvirkari 
hátt en nú er gert.  

Hinsvegar fékk Sigrún Inga Sig-
urgeirsdóttir styrk til að vinna að 
MA verkefni sínu Málefni Breiða-
merkursands og evrópski landslags-
sáttmálinn. Markmið verkefnis henn-
ar er að kanna hvaða áhrif evrópski 
landslagssáttmálinn gæti haft á mál-
efni Breiðamerkusands. 

Styrkurinn var afhentur af forseta 
Íslands herra Guðna Th. Jóhannessyni 
á hátíðarfundi Fræðslunetsins sem 
haldinn var í hátíðarsal Fjölbrautaskóla 
Suðurlands þann 11. janúar 2018.

Mikill áhugi á íslenskunámi
Mikill áhugi hefur verið fyrir íslensku-
námi í haust hjá Fræðsluneti Suðurlands, 
en hátt í 200 námsmenn munu ljúka 60 
stunda íslenskunámskeiðum á haustönn. 
Flestir stunda nám í íslensku I en einnig 
verða haldin nokkur námskeiði í ís-
lensku II. Mennta- og menningarmála-
ráðuneytið styrkir íslenskunámið og 
einnig veita starfsmenntasjóðir stéttar-
félaganna námsmönnum veglega styrki 
til námsins.

 Íslenskan er kennd víða um 
Suðurland, á Selfossi, í Uppsveitum 
og á öllum þéttbýlisstöðum austan 
Þjórsár, allt til Hafnar í Hornafirði. Á 
Selfossi sér Anna Linda Sigurðardóttir 
um námið og kennir einnig.

Styrkur 
Vísinda- og 
rannsóknarsjóðs 
Suðurlands

Sigríður og Sigrún Inga við afhendingu 
styrkjanna. Mynd; Fræðslunet Suðurlands.
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