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Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi
Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir

Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Breki VE stóð
undir væntingum
V

ið erum hæstánægðir. Skipið stóðst
allar væntingar!“ sagði Sigurgeir B.
Kristgeirsson,
framkvæmdastjóri
Vinnslustöðvarinnar, glaðbeittur í brú Breka

Fornar ferðaleiðir í
Vestur-Skaftafellssýslu

VE á leið til hafnar að kvöldi mánudags 14.
maí eftir að áhöfnin lét reyna á spil og togkraft
nýja togarans sunnan við Vestmannaeyjar.
„Við settum út tvö troll án poka og tog-

X-2018

uðum á miklu miklu dýpi. Togkrafturinn er
gríðarlegur og orkusparnaðurinn augljós
með þessari hönnun Skipasýnar. Þetta lofar
allt saman mjög góðu.“ 
Frh. bls.9.

Sprunga ofan
Svínafellsjökuls

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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Afsláttur

fram að páskum
af öllum legsteinum
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Hreppaflutningar – Aldrei aftur!

S

Fólk í fyrsta sæti!

Þ

að er ekki sama hvernig við forgangsröðum í nærsamfélaginu.
Hvernig bæjaryfirvöld velja að forgangsraða takmörkuðum fjármunum sem
úr er að spila segir mikla sögu. Hvernig
við búum að börnum, ungmennum, eldri
borgurum, fötluðu fólki og þeim sem
þurfa á stuðningi og aðstoð að halda er
besti mælikvarðinn á gæði samfélagsins.
Ég býð mig fram í bæjarstjórn af
því að mér þykir vænt um samferðafólk mitt í sveitarfélaginu og læt mig
varða hagsmuni allra íbúa. Ég hef einlæga sannfæringu fyrir mikilvægi þess
að við búum við félagslegt réttlæti, að
við hugsum um mannréttindi allra og
því að við getum fundið verðug og eftirsóknarverð hlutverk fyrir alla.
Jöfnum leikinn og lífskjörin
Stærsta verkefni stjórnmálanna er
að jafna lífskjör og tækifæri fólks til
farsæls lífs. Að jafna leikinn í samfélaginu þannig að enginn þurfi að búa
við fátækt og afskiptaleysi samfélagsins. Allir lenda í erfiðleikum og áföllum í lífinu. Þá eigum við að vera til
staðar og hjálpa fólki aftur á fætur.
Bæjarfulltrúar verða að geta sett sig
í spor allra íbúa, líka spor þeirra sem
standa höllum fæti í sveitarfélaginu og
þeirra sem þurfa á þjónustu að halda.
Við þurfum að veita sveigjanlega
einstaklingsbundna þjónustu sniðna
að þörfum hvers og eins. Við eigum að
virða fjölbreytileika mannlífsins, styðja
fjölmenningu og leggja sérstaka áherslu
á að auka þátttöku og tækifæri fólks
með annað móðurmál en íslensku.
Góð velferðarþjónusta og jöfnuður

eru grunnurinn að réttlátu samfélagi.
Með því að tryggja öllum aðgang að
góðri menntun og félagsþjónustu,
óháð efnahag hafa allir tækifæri til
fullrar þátttöku í samfélaginu. Meiri
jöfnuður í samfélögum kemur ekki
eingöngu þeim til góða sem hafa
lægstu tekjurnar. Mikill meirihluti
íbúa í löndum þar sem jöfnuður ríkir
nýtur meiri velsældar en íbúar njóta
almennt í löndum sem einkennast
af ójöfnuði. Það skiptir máli hverjir
stjórna og hvernig það er gert.

Skýrar áherslur og framtíðarsýn

Samfylkingin í Árborg leggur fram
metnaðarfulla en raunhæfa stefnuskrá í anda jafnaðarstefnunnar fyrir
þessar kosningar. Við leggjum m.a.
ríka áherslu á að hraða uppbyggingu
og auka framboð á íbúðum fyrir fatlað
fólk, að hjúkrunarrýmum verði fjölgað enn frekar, að sveitarfélagið beiti
sér fyrir að hér verði raunverulegur
leigumarkaður fyrir fólk með lágar og
meðaltekjur og að börn komist á leikskóla 12 mánaða óski foreldrar eftir
því. Við viljum styðja við ungmenni
sem eiga erfitt með að fóta sig í námi
og veita þeim strax úrræði til að komast í aðlagað nám eða starf. Velferðarog skólaþjónusta á að fylgja barni á
milli skólastiga, líka í framhaldsskóla.
Ég hvet ykkur til þess að kynna ykkur stefnuskránna á slóðinni https://xs.
is/kosningar-2018/arborg/#stefnumal
Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og í 2.sæti á S-lista í Árborg.

á sem hefur heyrt gamalmenni
gráta mun ekki gleyma því
síðan. Aungvir gráta jafnsáran; grátur gamalla manna er sá eini
sanni grátur“. Halldór Laxness –
Heimsljós.
Vanvirðandi meðferð á öldruðum
brýtur gegn stjórnarskrá og mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Mikilvægt er að hlúa vel að
þeim sem skilað hafa sínu ævistarfi
og ætti það velferðarþjóðfélag sem Íslendingar búa við að setja það þegar
í forgang að gera öldruðum kleift að
lifa sín síðustu ár með reisn. Þeir eiga
að fá að halda sjálfstæði sínu þar til
yfir lýkur og við góða aðhlynningu
í tryggu öryggi, í nálægð við ástvini
sína.
Skortur á hjúkrunarrýmum er
grafalvarlegt mál og er ófremdarástand sem ekki á að fyrirfinnast á
Íslandi. Langir biðlistar aldraðra af
sjúkrahúsum inn á hjúkrunarheimili valda því að margir hverjir lifa
það ekki af að komast inn á hjúkrunarheimili. Þennan vanda þarf að
leysa og það skjótt.
Bæjarstjórn
Árborgar
brást
öldruðum íbúum sveitarfélagsins
Árin 2016 og 2017 fækkaði hjúkrunarrýmum í Árnessýslu um 40 rými
með lokun Blesastaða á Skeiðum og
Kumbaravogi á Stokkseyri. Við þær
lokanir skapaðist algjört ófremdarástand. Flytja varð heimilisfólk út um
allar sveitir, allt austur í Vík í Mýr-

dal, langt í burtu frá ástvinum og
fjölskyldu. Þessir hreppaflutningar
hefðu aldrei átt að eiga sér stað.
Í máli Kumbaravogs brugðust
bæjarfulltrúar Árborgar öldruðum
íbúum sveitarfélagsins í stað þess
að berjast fyrir sjálfsögðum rétti
þess við ríkisvaldið og eftirlitsstofnanir uns viðunandi lausn fyndist á
húsnæðismálum þess. Það er ekki
viðunandi lausn að flytja aldrað fólk
hreppaflutningum.
Þörf er á fleiri en 60 nýjum hjúkrunarrýmum á Selfossi
Þjóðin er að eldast samfara
fullkomnari
heilbrigðisþjónustu
og framförum í læknavísindum. Í
Sveitarfélaginu Árborg hefur íbúum

67 ára og eldri fjölgað um ríflega
200 manns á s.l. fjórum árum. Stjórn
Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
(SASS) hefur kallað eftir því að nýtt
hjúkrunarheimili sem rísa mun á Selfossi hafi stækkunarmöguleika upp í
80-90 hjúkrunarrými. Í dag hafa þar
einungis verið samþykkt rými fyrir
60manns.
Við ætlum að þrýsta á ríkisvaldið
að flýta fjölgun hjúkrunarrýma í
Árborg – hreppaflutningar eiga að
heyra sögunni til!
Merkjum x við M á kjördag fyrir
upphaf nýrra tíma í Árborg!
Solveig Pálmadóttir, skipar 3. sæti
á M-lista Miðflokksins í Árborg.

Lýðheilsa skiptir máli
Þ
að hefur löngum verið sagt
að heilsan sé það dýrmætasta
sem við eigum og að hún
skipti mestu máli í lífinu. Veraldleg
gæði skipta engu máli þegar heilsan
er farin og því er mikilvægt að hlúa
vel að henni alla ævi, bæði sál og
líkama. Hver og einn ber að mestu
ábyrgð á sinni heilsu með sínum lífsstíl. En utanaðkomandi þættir eins
og slys og önnur áföll geta tekið heilsuna frá manni á einu augabragði.
En hvað getur sveitarfélag gert til
að stuðla að bættri heilsu og lífsstíl
íbúa? Það má í rauninni svara þessari
spurningu með mjög einföldu svari:
Heilsa verði höfð að leiðarljósi í
öllum stefnum og aðgerðum hjá
sveitarfélaginu. Hér ætla ég að útlista nokkur dæmi sem sýna hvað
sveitarfélagið getur gert til að stuðla
að betri heilsu með sínum aðgerðum
og stefnum.
Opnunartíma íþróttamannvirkjanna þarf að endurskoða með þarfir

íbúa og gesta í huga. Við eigum vel
tækjum búin íþróttamannvirki, þar
ættu allir að hafa tækifæri til að geta
stundað þá hreyfingu sem hentar
best. Íþróttamannvirkin þarf að nýta
vel og því er nauðsynlegt að hlúa
vel að íþrótta- og æskulýðsfélögum
í sveitarfélaginu svo þau geti haldið
uppi öflugu og fjölbreyttu starfi.
Það skiptir miklu máli hvaða
fæðu við neytum. Oft er haft á orði
að við séum það sem við borðum.
Því er mikilvægt að nota íslenskt hráefni, sem mest úr nærsamfélaginu, í
mötuneytum og stofnunum sveitarfélagsins. Bláskógabyggð og Uppsveitir allar eru mikil matarkista þar
sem fjölbreytt matvæli eru framleidd,
þessi matvæli eigum við að nota.
Það er t.d. einstakt að grænmeti sem
ræktað er hér í sveit sé vökvað með
sama vatninu og við drekkum, varan
getur því ekki verið hreinni og hollari.
Í allri skipulagsvinnu þarf að huga

Smart sumarföt, fyrir smart konur.
Str. 38-52
Holtasmári 1
201 Kópavogur
sími 571 5464

vel að göngu- og hjólreiðastígum svo
hægt sé að ferðast á milli staða sem
mest gangandi eða hjólandi, með því
er stuðlað að góðri og hollri hreyfingu. Framundan er endurskoðun
á deiliskipulagi þéttbýlisstaðanna,
í þeirri vinnu verður haft að leiðarljósi að huga vel að göngu- og hjólreiðastígum. Skólalóðir sem eru vel
skipulagðar og með fjölbreyttum
leiktækjum geta skipt miklu máli
fyrir hreyfingu skólabarna, okkar stefna er að hanna og ljúka við
framkvæmdir á öllum skólalóðum á
næstu tveimur árum.
Til að ná árangri og stuðla að betri
heilsu þarf að fá íbúa til aðstoða við
að útbúa stefnumörkunina, því er
mikilvægt að útbúa lýðheilsustefnu
með hjálp fólks og félagsamtaka er
málið varðar. Það er t.d. mikilvægt að
ungmennaráð komi að svona vinnu
og einnig öldungaráðið sem við ætlum að stofna til. Á þessa aldurshópa
þarf að hlusta og fá til ráðgjafar um
þennan málaflokk.
T – listinn í Bláskógabyggð ætlar
að vinna að þessum málum þ.e.a.s. að
bættri lýðheilsu og mörgum öðrum á
næsta kjörtímabili fái hann til þess
umboð.
Helgi Kjartansson, skipar 1. sæti
T – listans í Bláskógabyggð.

Kynning

Hurðir og
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

G

luggar og hurðir eru okkar ær
og kýr, við erum ekki í innréttingum heldur sérhæfum
okkur í þessu. Einhvern veginn hefur
þetta þróast þannig að við vinnum
mest fyrir einstaklinga og algengustu
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsemin byggir á afar traustum grunni en
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar,
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af
föður sínum árið 1991.
„Við erum mikið í að smíða mjög
vandaðar og dýrar hurðir þar sem
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin
hefur aukist mikið í þessum efnum,“
segir jónas en fyrirtæki hans leggur
áherslu á sérsmíði og gæði.
Gluggar og hurðir láta mikið á sjá
með tímanum í íslenskri veðráttu og
raunar hvar sem er í heiminum en
SB Glugga- og hurðasmiðja leggur

þunga áherslu á vönduð efni og
traust vinnubrögð í þessum efnum.
„regn og vindur slítur gluggum og
hurðum en langverst er samt sólin.
með tímanum eyðileggja útfjólubláir
geislar timbur, járn og hvað sem er.
Það er nefnilega ekki til neitt sem
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas
en fyrirtæki hans smíðar glugga og
hurðir ávallt með langtímaendingu í
huga:
„Þetta er allt hágæðavara sem við
framleiðum. Við erum ekki að eltast
við þetta ódýrasta og sem dæmi
erum við eingöngu með ryðfríar
lamir á hurðum og svo framvegis. Við
keyrum á gæðum en ekki á lægsta
verðinu og til lengri tíma er það alltaf
hagstæðast fyrir kaupandann.“
Starfsmenn hjá SB Glugga- og
hurðasmiðju eru um tíu talsins og
það er ávallt nóg að gera. Það gefur
hins vegar auga leið að verkefnin
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða

glugga á næstunni hlýtur SB Gluggaog hurðasmiðja að vera áhugaverður
kostur, eða eins og jónas segir: „Það
hlýtur að segja sitt að maður hafi
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-4151 og heimasíða er
sbgluggar.is.
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leiðari

Kæfir krónan vöxtinn
í ferðaþjónustunni?

F

lest bendir til þess að nú hægji á þeim mikla vexti sem verið hefur í aukningu á heimsóknum erlendra ferðamanna til landsins.
Sprengingin í ferðaþjónustunni reif landið upp úr stöðnun og samdrætti og inní eitt mesta hagvaxtarskeið sögu þess.
Þannig varð um 30% fækkun, samkvæmt
mælingum, í gestakomum við Gullfoss á milli
apríl 2017 og 2018 sem bendir til að aukningin
sem spáð var fyrir 2018 gangi jafnvel ekki eftir.
Vextinum í ferðaþjónustunni fylgdi mikil
styrking krónunnar sem sveiflast upp og niður
eftir því hvernig árar í landinu, í stað þess að vera
kjölfesta stöðugleika á borð við gjaldmiðla stórra
myntsvæða. Útkoman er svívirðilegt verðlag sem
á sér engan samjöfnuð í veröldinni og er 25%
hærra en á hinum Norðurlöndunum.
Verðlag og sterk króna eru án nokkurs vafa ástæður þess að nú
hægir snögglega á. Vitaskuld hefur blasað við að ár mikillar fjölgunar
ferðamanna tækju enda. Öllu skiptir hinsvegar að jafnvægi skapist til
að ekki taki við kollsteypa í greininni með alvarlegum afleiðingum fyrir
landsmenn alla. Til að mynda í formi vaxtahækkana og verðbólgu, sem
margt bendir til að láti nú kræla á sér.
Eftir hrun gjaldmiðilsins í kjölfar alþjóðlegrar fjármálakreppu fyrir
áratug þótti miklum meirihluta landsmanna, samkvæmt könnunum,
ljóst að það yrði að koma landinu í skjól sterkrar myntar þar sem lágir
viðvarandi vextir og afnám verðtryggingar eru veruleikinn. Síðan fór
að ganga betur og allt var sett á ís. Illu heilli.
Leiðin að upptöku annars gjaldmiðils liggur í gegnum aðild að ESB
og myntbandalagi sambandsins Allar aðar leiðir eru villigötur sem
þjóna þeim tilgangi einum að afvegaleiða umræðuna um mikilvægasta
mál samtímans og mesta hagsmunamál framtíðarinnar.
Kannski þarf krónan að kæfa vöxtinn í ferðaþjónustunni, valda
samdrætti, verðbólguskoti og vaxtahækkunum enn á ný til að landsmenn sjái ljósið og taki upp þráðinn við að tryggja komandi kynslóðum
öruggari og betri tilveru en nú er raunin í landi vaxtaokurs og verðtryggingar. Vonandi ekki, en margt bendir því miður þó til þess.


Björgvin G. Sigurðsson
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Lækkum kostnað og aukum
aðgengi barna að íþróttum
og skapandi greinum

H

veragerði er fjölskylduvænt
samfélag sem heldur ágætlega utan um börnin sín. Við
í bæjarmálafélaginu Okkar Hveragerði teljum þó að það megi og eigi
gera enn betur fyrir börnin en nú er
gert, þá sérstaklega hvað varðar aðgengi þeirra að skapandi greinum og
fjölbreyttri íþróttaiðkun. Tómstundastarf barna getur til að mynda verið
fjárhagslega íþyngjandi fyrir barnafjölskyldur, ekki síst þegar börnin æfa
fleiri en eina íþróttagrein og eða sinna
tónlist, skátastarfi, skák eða leiklist svo
eitthvað sé nefnt.

Eitt gjald fyrir íþróttir barna
að 10 ára aldri

Við í bæjarmálafélaginu Okkar
Hvergerði viljum hlúa sérstaklega
að yngstu börnunum og auka við
möguleika þeirra til að geta fundið þá
íþróttagrein sem þeim líður best í og

vilja stunda að kappi þegar kemur að
því að velja sína grein. Því viljum við
að börn að 10 ára aldri borgi aðeins
eitt gjald fyrir íþróttir óháð því hversu
margar íþróttagreinar þau stunda. Því
okkur þykir mikilvægt að huga að
grasrótinni og byggja frá grunni.
Frístundastyrkirnir verða að sjálfsögðu áfram í boði fyrir börn eldri
en 10 ára sem stunda aðrar íþróttir
eða iðka aðrar tómstundir. Áherslan
hjá okkur er líka að skapa þeim börnum sem vilja stunda aðrar greinar
en íþróttir fleiri tækifæri til að sinna
þeim. Þannig teljum við að hægt sé að
koma á móts við þarfir yngstu barnanna til að fá að prófa sig áfram, án
þess að það hafi íþyngjandi áhrif á
fjárhag heimilisins.

Hækkun frístundastyrks

Frístundastyrkirnir skipta gríðarlega
miklu máli og við teljum nauðsynlegt

að hækka þá umtalsvert til að koma
á móts við kostnað barnafjölskyldna.
Við ætlum einnig samræma utanumhaldið með styrkjakerfinu og gera
foreldrum auðveldara fyrir að sækja
þá eingöngu rafrænt í gegnum virka
íbúagátt á heimasíðu Hveragerðisbæjar.
Við viljum að frístundastyrkir
verði áfram í boði til að greiða niður
íþrótta- og tómstundaiðkun barna
sem ekki falla undir eitt gjald upp að
18 ára aldri. Við í Okkar Hveragerði
viljum að upphæð styrksins verði
kr. 25.000 á hvert barn árið 2019 og
hækki í kr. 30.000, ekki seinna en árið
2022.
Hlynur Kárason, 5. sæti
Okkar Hveragerðis.
Sandra Sigurðardóttir, 8. sæti
Okkar Hveragerðis.

Gott mannlíf - áfram uppbygging í Hveragerði

U

nnið hefur verið af kappi
að því að bæta bæjarfélagið
okkar á undanförnum árum.
Hagsmunir íbúa hafa ávallt verið settir
í forgang og barnafjölskyldna sérstaklega. Í Hveragerði hafa stórir áfangar
náðst. Má þar meðal annars nefna að
með byggingu nýs 6 deilda leikskóla
fá börn frá 12 mánaða aldri boð um
leikskólavistun, niðurgreiðslur hafa
hækkað um 100% til dagforeldra og
foreldrar greiða sama gjald hjá dagforeldrum og í leikskólum frá 12 mánaða
aldri.

Traust staða bæjarsjóðs
tryggir framfarir

D-listanum hefur verið treyst til forystu hér í Hveragerði undanfarin ár. Á
þeim tíma hefur verið ráðist í framkvæmdir af stærðargráðu sem ekki
hafa lengi sést. Byggingakranar gnæfa
víða við himinn, atvinnulíf er í miklum blóma og atvinnuleysi er lítið sem
ekkert. Fjárhagur bæjarins er traustur og hagnaður af rekstri ár eftir ár.
Sú góða staða er afrakstur mikillar
vinnu samhents hóps bæjarfulltrúa og
starfsmanna.

Þekking og reynsla skiptir máli

Nú kynna hin ýmsu framboð stefnumál sín fyrir sveitarstjórnarkosningar.
Þegar kjósendur standa frammi fyrir því að velja hverjum þeir treysta
best til að stýra starfsemi og rekstri

bæjarfélagsins næstu fjögur árin er
mikilvægt að hafa í huga að á næstu
árum mun án vafa ýmislegt gerast sem
enginn getur séð fyrir. Utanaðkomandi aðstæður geta breyst og gert aðstæður okkar allra með öllu ólíkar því
sem við þekkjum í dag.
Í því ljósi eru reynsla og víðtæk
þekking nauðsynleg. Það er mikilvægt að hafa í huga að árangur eins
og sá sem náðst hefur í Hveragerði er
ekki sjálfgefinn. Það er ekki sjálfgefið að lítið bæjarfélag skipi sér í hóp
efstu sveitarfélaga þegar spurt er um
ánægju íbúa, ítrekað og í nær öllum
flokkum! Bæjarbúar hafa fylgst með
því hvernig Hveragerði hefur komist í
hóp vinsælustu sveitarfélaga landsins
til búsetu og hvernig nýir íbúar hafa
lýst ánægju sinni með búferlaflutningana. Það skiptir máli hvernig haldið
er á málum. Það skiptir máli hverjir
veljast til forystu.

Átak í umhverfismálum – hækkum frístundastyrkinn verulega

Við viljum gera enn betur og erum
samstíga í því að halda áfram þannig
að Hvergerðingar njóti ávallt eins
góðrar þjónustu og mögulegt er. Bætt
umhverfi barnafjölskyldna, átak í umhverfismálum, viðhald mannvirkja,
blómlegt menningarlífi, fjölbreyttara
lóðaframboð, öflugt atvinnulíf og
framúrskarandi skólastarf er meðal
þess sem við munum beita okkur fyrir.

Hjartað slær fyrir Hveragerði
og Hvergerðinga

D-listann skipar samhentur hópur
fólks með víðtæka reynslu á ýmsum
sviðum. Reynslu sem án vafa á eftir
að nýtast bæjarbúum á næstu fjórum
árum við að mæta þeim áskorunum sem verða munu á vegi bæjar-

stjórnar. Þar skiptir máli að velja til
forystu einstaklinga sem hafa sýnt að
þeir eru traustsins verðir. Einstaklinga sem vita hvernig hjartað slær
í bæjarfélaginu og setja hagsmuni
Hvergerðinga ávallt í fyrsta sæti.
Víð óskum eftir umboði bæjarbúa
til að halda áfram því góða starfi sem

nú er í gangi og hefja þau verk sem
framundan eru.
Setjið X við D á kjördag þann 26.
maí næstkomandi.
Eyþór H. Ólafsson, 1. sæti D-listans.
Aldís Hafsteinsdóttir, 4. sæti D-listans.

NAUSTMARINE EHF ÓSKAR EIGENDUM OG
ÁHÖFN Á PÁLI PÁLSSYNI ÍS 102 OG BREKA VE 61
TIL HAMINGJU MEÐ NÝ OG GLÆSILEG SKIP

MIÐHELLA 4 – 2 2 1 H A F NA R F J Ö R Ð U R – S Í M I 4 1 4 8 0 8 0
W W W. NAU S T. I S – NAU S T @ NAU S T. I S

Samfylkingin ætlar að:
• Ljúka framkvæmdum í fráveitumálum við hreinsistöð á Selfossi. Þróa og útfæra upp á nýtt lausnir
í fráveitumálum við ströndina, með það að markmiði að ekkert fari frá byggðinni útí sjó. Horft verði
til þeirra aðferða sem hafa verið innleiddar í uppsveitum Árnessýslu.
• Styðjum fjölmenningu og leggjum sérstaka áherslu á að auka þátttöku og tækifæri fólks með
annað móðurmál en íslensku.
• Vinna að því á kjörtímabilinu að geta boðið öllum börnum leikskólapláss frá 12 mánaða aldri.
• Stuðla að því að fjölga leikskólakennurum í sveitarfélaginu ásamt því að styðja ófaglært starfsfólk
leikskóla til að afla sér menntunar.
• Fjölga fagstéttum sem starfa í skólum sveitarfélagsins. Efla þverfaglega vinnu til að gera skólunum
betur kleift að vinna samkvæmt stefnunni um skóla án aðgreiningar.

Betri
Árborg

Eggert Valur

• Endurvekja sérstakar nefndir um atvinnu- og umhverfismál.
• Lækka hlutfall íbúa sem geta farið fram á íbúakosningu um einstök mál.
• Auka sorpflokkun, hefja söfnun á lífrænum úrgangi og setja upp grenndargáma á nokkrum stöðum
í sveitarfélaginu. Rýmka opnun á gámasvæði og taka upp miðakerfi fyrir íbúa á gámasvæði.
• Gera áætlun um hvernig Árborg ætlar að tryggja til framtíðar að allir sem sinni kennslu í skólum
sveitarfélagsins séu fagmenntaðir kennarar.

Arna Ír

Klara Öfjörð

Viktor

Hjalti
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Kjúklingar í stjórnmálum
eftir Ástráð og Matthías; á O-listanum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

U

ngt fólk í stjórnmálum er oft
umtalað. Er því treystandi
fyrir alvörumálefnum? Er
það ekki bara að stíga of gleitt inn
á svæði sem kemur þeim lítið við?
Raunin er allt önnur. Undirritaðir
hafa nú sett sig í að sanna og sýna gildi
og orku unga fólksins í sinni sveit.
Nú hefur Ungmennaráð Skeiða- og
Gnúpverjahrepps verið starfrækt í rúmlega 2 og hálft ár og margt hefur gerst á
þessum árum. Við sjálfir, með litla sem
enga aðstoð, settum við af stað lítið ráð
sem hefur dafnað og vaxið og er orðið
að einhverju mun meira en upprunalega var búist við. Ungmennaráðið hefur verið hátt metið meðal samráða þess
og hefur okkur verið hrósað fyrir góð
samskipti við sveitarstjórn og atorku í
ákvarðanatöku. Ungmennaráð hefur
til að mynda sótt ráðstefnur fyrir ungt
fólk, tekið þátt í skipulagi Uppsprettunnar og margt annað.
Til að ungdómurinn njóti sín sem
best er mikilvægt að sveitarfélög fjár-

festi í þeim. Uppvöxtur og þroski æskunnar eru nefnilega mikilvægir. Hugmyndir og áform knýja unga fólkið
áfram í að eltast við drauma sína. Má
þar nefna tómstundastyrkinn sem ein
af þeim leiðum. Þessi styrkur er ein
mikilvægasta gjöf sem við höfum fengið um okkar ævi og það er vanmetið
hversu flottur þessi styrkur er í okkar
sveit. Taka má sem dæmi að við höfum báðir notið góðs af þessum styrk,

Sýslumaðurinn
á Suðurlandi
Auglýsing vegna utankjörfundaratkvæðagreiðslu í umdæmi sýslumannsins á Suðurlandi
fyrir sveitarstjórnarkosningar 26. maí 2018
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:
• Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði
22.-24. maí kl. 9:00-16:00
25. maí kl. 9:00-18.00
• Ránarbraut 1, Vík í Mýrdal
22.-25. maí kl. 9.00-16.00
26. maí (kjördagur) kl. 11.00-13.00
• Austurvegi 6, Hvolsvelli
22.-24. maí kl. 9.00-16.00
25. maí kl. 9.00-18.00
26. maí (kjördagur) kl. 10:00-12:00
• Hörðuvöllum 1, Selfossi
14.-18. maí 9.00-16.00
22.-24. maí 9.00-18.00
25. maí 9.00-20.00
26. maí (kjördagur) 10.00-12.00
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í Skaftárhreppi fer fram á
heimili Sigurlaugar Jónsdóttur, Klausturvegi 7, Kirkjubæjarklaustri.
Opnunartími skv. samkomulagi. Sími 895-0103.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í Öræfum fer fram á heimili
Pálínu Þorsteinsdóttur að Svínafelli 1 Suðurbæ, Öræfum.
Opnunartími skv. samkomulagi. Sími 478-1760 og 894-1765.
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.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á
kjördag vegna sjúkdóms eða fötlunar, skulu skila beiðni um að
fá að greiða atkvæði í heimahúsi, til embættisins, fyrir kl. 16.00,
þriðjudaginn 22. maí nk. Umsóknareyðublað er hægt að fá
hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is.
Kosning á sjúkrastofnunum
Upplýsingar um atkvæðagreiðslur á sjúkrastofnunum má
nálgast á vef sýslumanna, www.syslumenn.is
Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki.
Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga
má fá á vefsíðunni www.kosning.is.
Sýslumaðurinn á Suðurlandi

bæði á sviði tónlistar og íþrótta. Við
værum líklegast ekki hér ef ekki væri
fyrir hann. Skólaþjónusta, íþróttastarf
og æskulýðsstarf eru einnig dæmi um
fríðindi sem við höfum notið góðs af.
Við gætum talið endalaust áfram þar
sem að raunin er sú að ÖLL málefni
eru málefni ungs fólks.
Nú erum við í framboði og erum
ofarlega á lista. Eigum meira að segja
báðir möguleika á því að komast í

sveitarstjórn ef allt fer á besta veg.
Við erum báðir afar ungir miðað við
frambjóðendur og höfum fengið að
heyra setningar eins og „þeir eru bara
18 ára kjúklingar“, „fínt skraut að hafa
krakka á lista“ eða „þeir vita ekkert og
eru bara krakkar, ekki hægt að treysta
þeim fyrir sveitinni.“
Raunin er sú að við erum báðir
hugsandi einstaklingar með hugmyndir og skoðanir og eigum heima
í þessu rétt eins og hverjir aðrir sem
hafa áhuga á að bæta nærsamfélagið.
Ungt fólk lætur ekki á sér standa, það
lætur verkin tala og það er einmitt það
sem við ætlum að sanna.
Ferilskrá okkar lýsir þessum áhuga
best. Við höfum báðir verið gjaldkerar í nemendafélögum okkar framhaldsskóla. Nú er Matthías formaður
NFSu, við störfum báðir í Ungmennaráði Suðurlands og sitjum í alls konar
nefndum. Við höfum sótt ráðstefnur
og meira að segja vöfflukaffi flokka.
Ekki vantar áhugann og látum við

ekki segja okkur hvað er hvað. Við
ætlum okkur að bæta samfélagið og
ætlum okkur að gera gott samfélag
enn betra.
Málefni unga fólksins eru oft afgreidd af eldra fólkinu án álita frá
þeim hópi sem verið er að ákveða fyrir. Við viljum vera í forsvari fyrir ungt
fólk og sýna það og sanna að við erum
verðugir fulltrúar, ekki bara ungs
fólks, heldur allra sem vilja bæta okkar
sveit. Við viljum sýna að við erum ekki
„kjúklingar í stjórnmálum.“
Við erum glorhungraðir áhrifavaldar sem eru þyrstir í að bæta samfélagið og við getum gert það sem við
setjum okkur. Ef traust er sett á okkur
þá verður það endurgoldið.
Settu X við O-listann - okkar sveit
á kjördag ef þú vilt stuðla að bættri
framtíð fyrir unga sem aldna í Skeiðaog Gnúpverjahreppi.
Matthías Bjarnason 3. sæti og
Ástráður Unnar Sigurðsson 5. sæti.

Af atvinnu- og skipulagsmálum í Flóahreppi
F
lóalistinn hefur fyrir þessar
kosningar lagt fram ítarlega
stefnuskrá sem var unnin í
kjölfar íbúafundar sem haldin var
í byrjun febrúar. Á þann fund, sem
var öllum opinn, mættu íbúar og
fóru skipulega yfir þau málefni sem
sveitarfélagið varðar og komu fram
með hugmyndir og tillögur. Á þessum málefnagrunni var stefnuskráin
unnin og hefur henni verið dreift á
alla bæi í sveitarfélaginu ásamt því
að vera aðgengileg á Facebooksíðu
Flóalistans.
Í stefnuskránni höfum við mótað
okkur stefnu í flestum þeim málum
sem varðar sveitarfélagið og rekstur
þess og eru atvinnumál þar á meðal. Í uppbyggingu atvinnutækifæra
eigum við Flóamenn mörg tækifæri
og við í Flóalistanum höfum ýmsar
hugmyndir á því sviði, það er ein af
okkar mikilvægu áskorunum að hér
vaxi og dafni öflug fyrirtæki. Nóg er
af sprotunum, þeim þarf að hlúa að
til dæmis með því að tengja saman í
klasa eða samstarf þá fjölmörgu aðila sem eru að fást við nýsköpun, eru
farnir að stað með eða vilja fara af
stað með rekstur.
Með því að skapa vettvang þar
sem aðilar koma saman, tengjast,
skiptast á þekkingu og deila reynslu
myndast umhverfi sem stuðlar að
nýsköpun og skapar tækifæri. Mikilvægt er að læra af reynslu þeirra sem
hafa byggt upp glæsileg atvinnufyrirtæki í sveitinni sem eru nokkur. Það
er draumur margra í dreifbýlinu að
geta skapað sér atvinnu heima fyrir
og mörgum bændum er nauðsynlegt
að afla viðbótar tekna með búskap.
Allt sem hægt er að gera til að styðja
nýsköpun gerir Flóahrepp að eftirsóknarverðari stað til að búa á og
eykur tekjur til lengri tíma.
Tækniframfarir og fjórða iðnbyltingin skapar tækifæri sem við
verðum að sameinast um að greina
og grípa, lagning ljósleiðara um
sveitina sem er að verða að veruleika
er mikilvægur hluti þess að fylgja
þessari þróun og skapa okkur tækifæri á þessu sviði.
Húsnæðismál eru Flóamönnum mikilvæg ekki síður en öðrum,
skortur er á leiguhúsnæði og erfitt
getur verið fyrir ungt fólk sem áhuga

hefur að setjast að í sveitarfélaginu.
Á stefnuskrá Flóalistans er að breyta
skipulaginu í Þingborg á þann veg að
gert verði ráð fyrir nokkrum rað- og
parhúsalóðum sem yrðu svo boðnar
áhugasömum framkvæmdaaðilum
til að byggja á, með sölu eða leigu í
huga. Skoða mætti hvort sveitarfélagið eignaðist íbúðir þarna til að
geta uppfyllt skyldur sínar varðandi
félagslegt húsnæði.
Að baki Flóalistans er fjölbreyttur
hópur með ólíkan bakgrunn, reynslu
og þekkingu. Við erum til þjónustu
reiðubúin að gera sveitina okkar
betri.
Hrafnkell Guðnason,
viðskiptafræðingur og skipar
2 sæti á Flóalistanum.

„

Má þar
nefna tómstundastyrkinn
sem ein af þeim
leiðum. Þessi
styrkur er ein mikilvægasta gjöf sem
við höfum fengið
um okkar ævi og
það er vanmetið
hversu flottur þessi
styrkur er í okkar
sveit.“

Mæðradagurinn

Kynning

Taramy.is:

Skemmtilega lítið af mörgu

G

ífurleg fjölbreytni einkennir
verslunina Taramy, sem er
hvort tveggja vefverslun og
verslun, að Jöklafold 26, reykjavík.
„slagorðið hjá mér er eiginlega orðið
„skemmtilega lítið af mörgu“,“ segir
eigandinn, Guðrún Þorbjörg Kristjáns
dóttir, en auk þess sem afar margra
grasa kennir í versluninni þá gætir
Guðrún þess að sitja ekki uppi með of
stóran lager, sérpantar fremur það
sem viðskiptavininn vanhagar um og
ekki er til á staðnum.
meðal þess sem Taramy býður
upp á eru gervibrjóst en til þeirra
rekur fyrirtækið jafnframt upphaf

sitt: „móðir mín stofnaði þetta fyrir
tæki árið 1978 vegna þess að hún
greindist með brjóstakrabbamein. Á
þeim tíma voru ekki til nein gervibrjóst
fyrir konur sem urðu að gangast undir
brjóstnám og engin umræða var um
sjúkdóminn – hann var tabú. Þetta
hefur sem betur fer breyst mikið.“
Taramy býður auk þess upp á
mjög falleg nærföt og undirföt fyrir
konur undir merkinu anita, gjafir sem
hæfa vel á konudeginum, auk margra
annarra heppilegra gjafa. Til dæmis
eru í boði fallegar handtöskur fyrir
konur.
sérstaka athygli vekja skemmti

legar og mjög smekklegar postulíns
vörur frá Þýskalandi. Um er að ræða
skálar og bolla með svipi, það er, að
greinileg ásjóna er grafin í hvern hlut
og gefur þetta vörunum mjög smekk
legan og skemmtilegan svip.
Handskornir fuglar frá Dcuk eru í
miklu úrvali, endur, uglur, mörgæsir
o.fl., en þar eru engir tveir fuglar eins.
Fuglarnir eru settir í mörg hlutverk og
það endurspegla litskrúðug föt þeirra.
Ýmislegt annað er á boðstólum
eins og leðurveski, akstursgleraugu,
veiðigleraugu, kortaveski með rFiD
vörn og tvær áhugaverðar bækur;
skipulag kennarans – skipulagsbók og

Gaddakylfan, sérstæð ævisaga eftir
Kristján s. Guðmundsson.
Vefverslun Taramy, á slóðinni
http://taramy.notando.is/, sendir
vörur hvert á land sem er en fólk á
höfuðborgarsvæðinu sækir vörurnar
oftast í Jöklafold 26. Verslunin þar er
opin eftir samkomulagi og skal hringja
í síma 6992355 eftir klukkan 14 og
panta tíma.
að sögn Guðrúnar er skemmtileg
ast að skoða vefinn fyrst og koma
síðan á staðinn. „Oft sér maður þá
eitthvað sem maður hafði ekki tekið
eftir á vefnum,“ segir Guðrún. sjá
nánar á taramy.is.

Kynning

LÍN DEsiGN – ÍsLENsK HÖNNUN:

Umhverfisvænar hágæðavörur á hagstæðu verði

L

ín Design á smáratorgi fagnar
eins árs afmæli og verður af því
tilefni með 30% afslátt af öllum
vörum til 13. maí í öllum verslunum og
vefverslun fyrirtækisins.
„Við hönnum allar okkar söluvörur
sjálf og kappkostum að nota eingöngu
hágæðaefni og gætum þess að fram
leiðslan sé umhverfisvæn. mikil hugsun
og vinna býr að baki öllum okkar vörum
og við seljum eingöngu hágæðafram
leiðslu. Vörurnar eru hannaðar hérna
heima af hönnunarteymi okkar en
framleiddar í Kína og við heimsækjum
verksmiðjurnar þar reglulega til að
fylgjast með framleiðsluferlum og
gæta þess að okkar kröfur um gæði og
umhverfisvæna framleiðslu séu upp
fylltar,“ segir Ágústa Gísladóttir, annar
eigenda Lín Design. Ágústa rekur
fyrirtækið ásamt systur sinni, Guðrúnu
Gísladóttur.
„Við leggjum mikla áherslu á íslenska
menningu, arfleifð og náttúru í okkar
vörum og er markmið okkar að hanna
vöru sem gleður og veitir vellíðan. Ný
vörulína kemur að jafnaði þrisvar til
fjórum sinnum á ári. Flestum vörum Lín
Design er pakkað í bómullarumbúðir
sem eru endurnýtanlegar. Nýjasta
pakkningin okkar er þannig að rúm
fötunum er pakkað inn í glæsilegt
púðaver (40×40) sem eykur fegurð og
notagildi. Eigandinn er því að fá þrjá
hluti í rúmið í stað tveggja áður. Eitt
af markmiðum okkar er að láta nátt

úruna njóta vafans og henda engu.
Umbúðirnar utan um barnarúmfatn
aðinn frá Lín Design eru hannaðar sem
dúkkurúmföt. Í rúmfötunum notum
100% pimabómull sem er ein vand
aðasta gerð bómullar á markaðnum.
Við notum aldrei gerviefni og leggjum
alltaf höfuðáherslu á gæði. sængur og
koddar eru úr 100% andadúni, og ekk
ert fiður, eingöngu vistvænar sængur.“

Kósíföt sem láta þér líða vel
Vellíðan, mýkt og gæði einkenna fata
línuna frá Lín Design. „Þessi föt eru
hönnuð með það að markmiði að fólki
líði vel í þeim,“ segir Ágústa, en fötin
í kósílínunni eru í senn afar þægileg
og afskaplega smekkleg. Lín Design
býður kósíföt fyrir börn, unglinga og
fullorðna af báðum kynjum.
Heildverslun
Veigamikill þáttur í starfsemi Lín
Design er heildverslunin. „Við seljum

mikið til hótela og ferðaþjónustu
aðila. Í þeim geira eru sængurnar
og sængurverin okkar mjög eftir
sótt vegna góðrar endingar, enda
mikil gæði í þeim,“ segir Ágústa.
sængurverin eru afskaplega falleg
og mynstrin eru sótt í heim íslenskrar
náttúru. Fyrirtækjaþjónusta Lín Des
ign þjónustar fyrirtæki með jólagjafir,
tækifærisgjafir, hvatagjafir, og við
getum látið framleiða og merkja
vörur með lógói fyrirtækja og séð um
innpökkun á vörum allt eftir óskum
fyrirtækja.“
Netfang fyrir þá sem vilja panta úr

heildversluninni eða senda fyrirspurn
er sala@lindesign.is.
Lín Design er með verslun á
smáratorgi í Kópavogi, í Kringlunni og
á akureyri. Öflug vefverslun er síðan
rekin á vefsíðunni lindesign.is og er
sent frítt á næsta pósthús hjá viðtak
anda.
Viðskiptavinir Lín Design eru
ánægðir en Facebooksíða verslun
arinnar hefur yfir 43.000 fylgjendur.
Lín Design gerði skoðanakönnun
meðal þeirra fyrir skömmu og kom
í ljós að 95% eru ánægð eða frekar
ánægð með vörur fyrirtækisins.
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X við D fyrir
öruggt áframhald Ábyrg fjár-

G

óður árangur hefur náðst í
rekstri Sveitarfélagsins Árborgar síðustu ár. Rekstrarniðurstaða síðasta árs er sú besta af
reglulegri starfsemi sveitarfélagsins
í 20 ára sögu þess. Þrátt fyrir hagræðingaraðgerðir af ýmsu tagi hefur tekist að auka þjónustu við íbúa
á mörgum sviðum. Þannig hefur
heimaþjónusta við aldraða verið
aukin, frístundastyrkir til barna og
ungmenna hækkaðir. Niðurgreiðsla
til dagforeldra aukin, strætóferðum
fjölgað innan Árborgar og börn ferðast ókeypis með strætó, faglegt starf
á frístundaheimilum aukið, sérfræðiþjónusta grunn- og leikskóla efld,
opnunartímar sundlauga lengdir og
börn og eldri borgarar fá frítt í sund,
svo dæmi séu nefnd. Í haust hefur frístundastrætó göngu sína og auðveldar
það mörgum þátttöku í skipulögðu
starfi fyrir yngri börn utan skólatíma.
Unnið hefur verið ötullega að því
að tryggja nægt framboð af húsnæði
fyrir þjónustu við íbúa. Á næstu vikum verður tekin í notkun viðbygging
við Grænumörk með félagsaðstöðu
fyrir eldri borgara og dagdvöl. Þá hefur verið unnið að stækkun skólahúsnæðis og viðbygging við leikskóla er
komin í útboðsferli, þar sem byggðar
verða þrjár nýjar deildir við leikskólann Álfheima. Knatthús er einnig
komið í útboðsferli og með tilkomu
þess rýmkar um æfingahúsnæði og

verður ekki lengur þörf fyrir að aka
með börn á fótboltaæfingar í önnur
byggðarlög.
Baráttan fyrir því að hjúkrunarrýmum yrði fjölgað hefur borið þann
árangur að nýtt hjúkrunarheimili með
60 rýmum fer í útboð í haust og þar
greiðir Árborg 16% byggingarkostnaðar. Einnig hafa Sólvellir á Eyrarbakka fengið rekstrarheimildir fyrir
fleiri rýmum.
Bæjarfulltrúar D-lista þakka það
traust sem þeim hefur verið sýnt við
rekstur sveitarfélagsins síðustu átta ár
og sækjast eftir áframhaldandi umboði til starfa.
Við á D-listanum leggjum áherslu
á að halda áfram uppbyggingu á þjónustu við íbúa, að tryggja nægt húsnæði fyrir leik- og grunnskóla og aðra
starfsemi, að tryggja framboð lóða,
að lækka álögur eins mikið og kostur
er og halda áfram að tryggja það að
skuldahlutfall sveitarfélagsins verði
undir lögbundnum viðmiðunarmörkum.
Við munum láta fleiri eldri borgara njóta afslátta af fasteignagjöldum
með breyttum tekjuviðmiðum, eldri
borgarar fá styrk til heilsueflingar og
heimaþjónusta verður aukin í samræmi við þörf.
Við munum auka systkinaafslátt á leikskólum og frístund, fjölga
leikskólaplássum þannig að fleiri 12
mánaða börn fái pláss en áður og

halda áfram endurbótum á leikskólalóðum og uppbyggingu leikvalla um
allt sveitarfélagið.
Við munum hækka frístundastyrkinn enn frekar og halda áfram
uppbyggingu íþróttamannvirkja og
lagningu göngu- og hjólastíga til
heilsueflingar fyrir almenning.
Við munum ljúka samningaviðræðum við Bjarg, óhagnaðardrifið
leigufélag, um uppbyggingu á um 40
leiguíbúðum fyrir tekjulága og veita
stofnframlög til framkvæmdanna,
svo og til Brynju, hússjóðs Öryrkjabandalagsins. Við munum láta fleiri
njóta sérstaks húsnæðisstuðnings með
breytingum á tekjuviðmiðum.
Við munum í samstarfi við Bergrisann, byggðasamlag sveitarfélaga á
Suðurlandi, byggja íbúðakjarna fyrir
sjö fatlaða íbúa á Selfossi. Við munum
hætta gjaldtöku fyrir ferðaþjónustu
fatlaðra barna.
Við munum lækka fasteignaskatt af
íbúðarhúsnæði og vatns- og fráveitugjöld. Leitað verður leiða til að draga
úr sorpurðun með aukinni flokkun
sem hefur áhrif til lækkunar þess hluta
sorpgjalda sem gengur til greiðslu
urðunargjalda.
Kjósum öruggt áframhald, setjum
X-við D á kjördag.
Ásta Stefánsdóttir,
frambjóðandi í 5. sæti á D-lista

málastjórnun

Þ

að er rík skilda bæjarfulltrúa
að huga vel að fjármálum
sveitarfélagsins . Hvernig
fjármunanna er aflað og hvernig
þeim er eytt. Því er mikilvægt að
vanda til fjárhagsáætlunargerðar og
fjárfestingaáætlunar ár hvert. Ekki
er síður mikilvægt að fylgjast síðan
með rekstrinum, mánaðarlega og
að forstöðumenn og aðrir fari eftir þeim áætlunum sem gerðar hafa
verið. Í störfum mínum sem bæjarfulltrúi undanfarin ár hef ég lagt
ríka áherslu á þetta og þá sérstaklega
eftirfylgnina með rekstrinum. Það
er mjög óeðlilegt að stór frávik séu
á daglegum rekstri, ef vandað hefur
verið til áætlunargerðar.
Langtímaskuldir Sveitarfélagsins
Árborgar, hafa frá árinu 2010, aukist um 32,9% og eru í dag 7,1 milljarður. Með sama áframhaldi verða
þær komnar í tæpa 10 milljarða í lok
næsta kjörtímabils. Er það ásættanlegt? Fráveita sveitarfélagsins er
rekin árlega með hundruða milljóna afgangi, en samt gerist ekkert í
að koma fráveitumálunum í nútíma
horf með hreinsun og öðru sem lög
segja til um. Hvernig stendur á því?

Er verið að nota fjármagnið í aðra
óskilda hluti? Það skyldi þó ekki
vera. Þessu verður að breyta og sjá
til þess að það fjármagn sem aflað er
með álögðum sköttum á íbúa fari í
þá málaflokka sem því ber að fara í.
Það er m.a ábyrg fjármálstjórnun.
Fasteignagjöld, í heild sinni, samanstanda af fasteignaskatti, vatnsgjaldi, lóðarleigu,sorphirðugjaldi og
fráveitugjaldi. Álagningarprósenta
hvers og eins af þessum gjöldum
er ákveðin í fjárhagsáætlunargerð
hvers árs. Er eðlilegt að þessi gjöld
séu langt umfram það sem reksturs
hvers málaflokks er í raun og veru á
hverju ári? Nei, þetta þarf að skoða
betur og sjá til þess að hækkun fasteignamats, sem ákveðið er árlega
að hálfu hins opinbera, verði ekki
til þess að álagning sveitarfélagsins
verði um of íþyngjandi fyrir íbúana.
Framsókn og óháðir vilja ábyrga
fjármálastjórnun og sanngirni gagnvart íbúum Svf. Árborgar.
Helgi Sigurður Haraldsson, skipar
1. sæti á lista Framsóknar og óháðra
í Árborg.

Tækifæri í fýlu

E

ftir áralanga baráttu íbúa í
Þorlákshöfn og bæjarstjórnar
við að koma lyktarmengandi
starfssemi úr bænum bar loks árangur
með samningi meirihluta bæjarstjórnar við fyrirtækið Lýsi hf., dagsettum
26. október 2016, en þar segir m.a.
starfssemin á núverandi stað verði
lögð niður eigi síðar en um sumarið
2018.
Fiskþurrkunarstarfssemi fyrirtækisins verður ekki lögð niður heldur
hefur Lýsi hf lagt í mörghundruðmilljónakróna framkvæmd við að byggja
nýja verksmiðju vestur á Hafnarsandi,
á atvinnusvæði sem hefur fengið
nafnið Víkursandur. Bæjarfélagið

hófst þegar handa að undirbúningi að
veitulögunum þarna vestureftir og í
því voru allir bæjarfulltrúar sammála

enda mikilvægt því að auki verður
svæðið boðlegt fyrir fleiri. Það að fá
fyrsta fyrirtækið til að byggja upp á
Víkursandi var vendipunkturinn, fyrirspurnir annara um lóðir liggja fyrir
og samningar nánast í prentun sem
verða kynntir síðar.
Ég sem stóð í harðri baráttu fyrir
betri loftgæðum hér í Þorlákshöfn,
ásamt hundruðum annarra íbúa, og
greiddi atkvæði gegn samningi bæjarstjórnar við Lýsi, í ljósi þess sem á
undan var gengið, sagði á bæjarstjórnarfundinum að ég myndi éta minn
hatt ef samningurinn gengi eftir og
uppbygging nýrrar verksmiðju yrði
að veruleika. Málefnaágreiningur er

bara styrkleikamerki svo lengi sem
hann er ekki bara til að vera á móti og
að við virðum skoðanir annara. Ég vil
fá tækifæri til að starfa aftur í bæjarstjórn á þeim grunni.
Að þessu sögðu lýsi ég því yfir að ég
er ekki lengur í fýlu og mun éta hatt ræf-

ilinn þegar slökkt verður á gömlu þurrkofnunum á núverandi stað eftir örfáar
vikur. Hver getur verið í fúll án fýlu?
Guðmundur Oddgeirsson, skipar
3. sæti á lista XO Framfarasinna og
félagshyggjufólks í Ölfusi.
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Sprunga ofan
Svínafellsjökuls

Í

Breki VE stóð undir öllum
væntingum í prufutúrnum
V

ið erum hæstánægðir. Skipið
stóðst allar væntingar!“ sagði
Sigurgeir B. Kristgeirsson,
framkvæmdastjóri Vinnslustöðvarinnar, glaðbeittur í brú Breka VE á
leið til hafnar að kvöldi mánudags 14.
maí eftir að áhöfnin lét reyna á spil
og togkraft nýja togarans sunnan við
Vestmannaeyjar.
„Við settum út tvö troll án poka
og toguðum á miklu miklu dýpi. Togkrafturinn er gríðarlegur og orkusparnaðurinn augljós með þessari
hönnun Skipasýnar. Þetta lofar allt
saman mjög góðu.“ Frh. bls.8.
Breki VE og systurskip hans, Páll
Pálsson ÍS, eru með stærstu skrúfur
íslenska fiskveiðiflotans miðað við
skrokkstærð. Skipin eru 50 metra
löng og 13 metra breið, búin þremur
rafdrifnum togvindum og geta dregið
tvær botnvörpur samtímis. Með því að

stækka skrúfurnar og hægja á þeim er
mögulegt að fá meira afl með minni
orku svo jafnvel getur munað allt að
40%. Orkusparnaðurinn jafngildir að
sjálfsögðu eldsneytissparnaði og þar
með minni kostnaði fyrir útgerðina.
Gert er ráð fyrir að Breki fari til
veiða undir lok júnímánaðar þegar
lokið er við að koma fyrir vinnslubúnaði á millidekki og gera skipið klárt að
öðru leyti.
Föstudaginn 1. júní, í aðdraganda
sjómannadagshelgarinnar,
verður Breka formlega gefið nafn
í
Vestmannaeyjahöfn.
Skipið verður þá til
sýnis og einnig
verður ný frystigeymsla VSV á Eiði
opin almenningi.

búafundur um sprungu ofan
Svínafellsjökuls og mögulegt
berghlaup var haldin í byrjun
maí með íbúum í Öræfum. Almannavarnir, lögreglan á Suðurlandi, Jarðvísindastofnun HÍ og sérfræðingar
veðurstofunnar funduðu með íbúum í
Öræfum í gær vegna nýrra upplýsinga
um sprungu ofan Svínafellsjökuls og
mögulegs berghlaups.
Haustið 2014 fundu bændur á
Svínafelli sprungu ofan Svínafellsjökuls, í norðanverðri hlíðinni milli
Skarðatinds og Svarthamra á ofanverðri Svínafellsheiði. Hlíðin á þessum stað er brött og rís um 400 m yfir
yfirborð jökulsins. Í vor uppgötvaðist
önnur sprunga sem liggur skáhallt
niður vesturhlíð Svínafellsheiðar. Líklegt þykir að þessar sprungur tengist
og að þær séu mögulega hluti af sömu
sprungunni í berggrunni.
Nauðsynlegt er talið að vakta svæðið og gera mælingar í þeim tilgangi að
meta hraða og eðli hreyfingarinnar og
munu Veðurstofa Íslands og Háskóli
Íslands vinna að því í sameiningu.
Snemmsumars verður komið fyrir síritandi gliðnunarmælum í sprungunni
og síritandi GPS tæki á stykkinu sem
er á hreyfingu.
Samfara hlýnandi loftslagi á
undanförnum árum og áratugum hafa
skriðjöklar hopað og þynnst mikið hér
á landi. Þegar jöklarnir hopa standa
oft eftir brattar hlíðar ofan skriðjökla
sem kunna að vera óstöðugar þegar
aðhaldi jökulsins sleppir. Þær geta
því hrunið niður á jöklana, stundum
í miklum berghlaupum. Slík hlaup eru
þekkt víða um heim.
Berghlaup sem falla á jökla geta
brotið upp jökulís og hrifið með sér
vatn úr jökullónum þannig að úr
verður hlaup sem er sambland af jarðefnum, vatni og ís. Slík hlaup geta í
sumum tilfellum dreift mikið úr sér
og ferðast langar leiðir.
Á Svínafellsjökli hefur verið talsverð umferð ferðamanna allt árið um
kring. Almannavarnir vilja benda á
að við aðstæður eins og hér um ræðir
þurfi að gæta sérstakrar varúðar í ferðum á jökulinn vegna hættu á skriðuföllum.
www.hornafjordur.is

Vélaleiga og
efnisflutningar
Riddaragarði | Sími 895 6962
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Heilbrigðis- og
félagsþjónusta
GÆÐI OG ÞJÓNUSTA

Þ

jónusta við aldraða og fatlaða
er eitt af mikilvægum hlutverkum hvers sveitarfélags.
Þetta eru þeir samfélagshópar sem oft
bera skertan hlut frá borði er kemur
að fjárveitingum og þjónustu. Það er
ríkið sem ber ábyrgð á heimahjúkrun
og rekstri hjúkrunarheimila. Heilbrigðisráðherra kynnti nýlega áform
um auknar fjárveitingar til þessa málaflokks og því ber að fagna. Þurfum við
sem sveitarfélag að standa vörð um
þessar skuldbindingar. Félagsþjónustan er í höndum sveitarfélagsins. Í
Árborg getum við gert betur. Nú þegar
er samþykkt áform um byggingu nýs
hjúkrunarheimilis hér í Árborg sem
er vel. Halda þarf áfram uppbyggingu
á húsnæði og þjónustuúrræðum því
skortur er á húsnæði.

Hvað er NPA?

PON er umboðsaðili

Einnig þarf að huga að ný samþykktum lögum um Notendastýrða
persónulega aðstoð ( NPA). Þessi aðstoð leggur áherslu á réttindi fatlaðra
til sjálfstæðrar búsetu og val um þjónustustig. Það þýðir að bæði húsnæði
og þjónusta er sniðin að þörfum hvers
og eins. Þjónusta af þessu tagi þyrfti
einnig að gilda um aldraða sem þyrftu
að hafa valkost um hvernig þeir vilja
eyða sínu ævikvöldi.

Fjölbreytt þjónusta

Með því að styrkja heimaþjónustu,
aukum við raunverulegt val. Tryggja
þarf samvinnu þeirra sem þjónustuna
veita, til að styrkja þjónustuna og laga
að þörfum og óskum hver og eins. Góð
þjónusta af þessu tagi gefur einstaklingum möguleika til að lifa sjálfstæðu

Þrönggangalyftari

Hillulyftari

Dráttartæki

Staflari

Brettatjakkur
Dráttartæki

Dísellyftari

Rafmagnslyftari

Við bjóðum alla Jungheinrich eigendur velkomna!
PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

Tínslutæki

Rafmagnsbrettatjakkur

Eldgos í aðsigi
– Imminent
Eruption

E

ldgos í aðsigi - Imminent Eruption er önnur ljóðabók
Völu Hafstað sem búið hefur
vestanhafs helft ævi sinnar. Í þessari
tvítyngdu bók lýsir hún umskiptunum frá bandarísku úthverfi í íslenskan
veruleika þar sem óbeisluð náttúruöflin endurspegla oft lífið sjálft.
Það eru umbrotatímar, en bjartsýni
höfundar og kímnigáfa halda velli.

„

Öll verðum
við eldri og
með hækkuðum
aldri fylgir oft aukin þjónustuþörf, og
þá hugsanlega þörf
fyrir pláss í hjúkrunarrými

lífi sem lengst á eigin heimili. Tryggja
þarf fagmenntun og reynslu þeirra sem
við þetta starfa, að starfsumhverfi sé
gott og faglegt, og að starfsfólk sé metið
að verðleikum. Dagdvalartilboð er
einn mikilvægur þáttur. Dagþjónusta
eins og Vinamynni og Árblik þjóna nú
þegar mikilvægu hlutverki og eru að
vinna frábært starf. Í þessu er einnig
bundinn sparnaður bæði félagslega og
fjárhagslega, þar sem einstaklingurinn fær raunverulegt val. Þjónusta í
heimahúsi er einnig mun ódýrari fyrir
sveitarfélagið. Þannig að það er hægt að
veita fleiri einstaklingum þjónustu.
Það er staðreynd að öll verðum við
eldri og með hækkuðum aldri fylgir
oft aukin þjónustuþörf, og þá hugsanlega þörf fyrir pláss í hjúkrunarrými þegar heimaþjónusta dugar ekki
lengur til. Hugsum vel um alla í samfélaginu okkar. Gerum betur í Árborg
með Vinstri Grænum.
Anna Jóna Gunnarsdóttir,
2.sæti Vinstri Grænna Árborg.

KOSNINGAÁHERSLUR
Vinstri grænna í Árborg

1) Brýnt er að finna strax lausn á frárennslismálum í
sveitarfélaginu. Við ætlum að leysa
frárennslismál Árborgar á besta mögulegan hátt
til framtíðar í sátt og samlindi við íbúa og náttúru.
2) Við ætlum að tryggja börnum á leikskólaaldri
leikskólapláss og/eða koma til móts við foreldra
með stuðningi eftir að fæðingarorlofi lýkur ef
pláss er ekki tryggt, ásamt því að lækka
leikskólagjöld í áföngum.
3) Við ætlum að bæta þjónustu við aldraða og
fatlaða og byggja hana upp á þeirra forsendum.
4) Aðstaða til íþróttaiðkuna í Árborg er barn síns
tíma og þarfnast gagngerðar endurskoðunar.
Í samráði við íþróttahreyfinguna viljum við byggja
fjölnota íþróttahús þannig að öllum íþrótta- og
tómstundagreinum verði gert jafn hátt undir höfði.
5) Við ætlum að marka langtímastefnu í atvinnu- og
skipulagsmálum sem byggir á sérstöðu og
styrkleikum svæðisins í sátt við náttúru og íbúa.
6) Við leggjum áherslu á að allir íbúar í sveitarfélaginu
fái sömu og jafna þjónustu óháð búsetu.
7) Leggja grunn að þekkingasetri við ströndina sem
rekið verður í samvinnu við aðrar stofnanir og hefur
að markmiði að styðja við og stunda rannsóknir á
náttúru við sjávarsíðuna.
Við fögnum því að íbúar fái að kjósa um
miðbæjarskipulagið og munum að
sjálfsögðu virða niðurstöðu
kosninganna og vinna hörðum
höndum að því að koma
málunum í góðan farveg.

/vinstrigraenarborg

Halldór Pétur Þorsteinsson

1. sæti á lista Vinstri grænna í Árborg

Gerum betur í Árborg
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G-listinn í Grímsnes- og Grafningshreppi
- Framboðslisti um framsýni og fyrirhyggju
L
íta má á þessa grein sem sjálfstætt framhald af nýútkominni
Dagskrárgrein G-listans. Þar
er m.a. gerð grein fyrir hugmyndum
frambjóðenda um skólamál, félagsmál, æskulýðsmál og öldrunarmál.
En fleira liggur okkur G-listafólki á
hjarta:

Opin stjórnsýsla

Hér í GOGG þarf að fara fram stöðug upplýsing, ekki aðeins að birta
fundargerðir um gerða hluti, heldur
gera grein fyrir áformum og álitamálum sem eru í deiglunni.

Það þarf nefnilega að vanda
sig:

1. Fara ævinlega að settum reglum
2. Gæta jafnræðis,
3. Auglýsa allajafna og óska eftir tilboðum í stærri verk og eignir
4. Taka hagstæðustu tilboðum eða
engum
5. Láta menn ekki standa frammi fyrir
gerðum hlutum æ ofaní æ.
Regluleg skrif á Fjasbók eða
Hvatarblaðið um dægurmálin og fyrirætlanir G-listafólks er nokkuð sem
oddviti G-listans er áhugasamur um
og hyggst koma á, fái hann til þess
umboð og áhrif. Sífellt samráð í grasrótinni er undirstöðuþáttur í fyrirætlunum G-listafólks um opnari stjórnsýslu og lýðræðisleg vinnubrögð.

Bændur og búalið – í bland við
annað

Athyglisverð sjónarmið komu fram
hjá Daníel Pálssyni á Hjálmsstöðum
í Laugardal í blaðaviðtali 11.05 2018

um sambúð landbúnaðar og ferðaþjónustu: ,,Ég held að það megi aðeins
vanda sig í þessu því þetta er svo mikilvægt fyrir samfélagið okkar að þetta
gangi saman.“
Annar bóndi og ferðafrömuður í
sömu sveit, Sölvi Arnarsson í Efstadal,
segir frá því að í Bláskógabyggð einni
séu 9 veitingastaðir starfandi. Augljóslega eru hér í Grímsnes- og Grafnings-

hreppi ónýtt tækifæri til atvinnusköpunar af þessu tagi. Það dettur engum
í hug að hreppurinn fari að moka
peningum í slíka starfsemi, en hann
þarf að vera hliðhollur henni, standa
ekki í vegi fyrir mönnum sem vilja
freista þess að tefja ferðamenn á leið
sinni austur í Tungur eða Hreppa og
upp í Laugardal. Hugmyndir um slíka
starfsemi ganga svosem þegar ljósum

logum hver hefur ekki heyrt minnst á
stórhuga hugmyndir um ævintýralegt
baðlón í Grímnesshraunum? Munum að við erum órjúfanlegur hluti af
Gullna hringnum, umferðin er á okkar vegum ekki síður en nágrannanna.
Það er mikið nauðsynjamál hér í
sveit að tryggja það að sambúð manns
og náttúru – landbúnaðar, ferðaþjónustu og sumarhúsabyggða gangi

þannig fyrir sig að á engan sé hallað.
Allir hafa sinn óskoraða rétt – ekki til
deila og drottna, heldur til að halda
velli og eiga kurteislegt samtal um
landsins gagn og nauðsynjar.
Landbúnaður er einn af einkennis- og undirstöðuþáttum í atvinnulífi
og menningu hér í GOGG – og auðvitað sá upprunalegasti ef út í það er
farið. Það er útilokað að hugsa sér
að góðbændur hopi á hæl og dragi
saman seglin – öllum leiðitamari góðbændur sem er fátt hugleiknara en
að tryggja farsæla sambúð manns og
náttúru.
Við búum í gjöfulli sveit sem hentar á margan hátt ákaflega vel til landbúnaðar. Víðlendi til heiðar og afréttar, geysilegir ræktunarmöguleikar og
heppilegt ræktunarland í byggðinni,
grasnytjar í stórum hluta sveitarinnar næstum ótakmarkaðar, beitarþolið
dæmafátt. Hefðbundnar búgreinar
gætu átt hér óðöl sín, öll sem verða á
jörðu fundin – og auðvitað þær óhefðbundnu líka, ekki síður en annars
staðar.
En hér er líka kjörlendi fyrir sumarhúsabyggðir eins og sannast hefur
- og sveitin liggur í þjóðbraut eins og
áður sagði. Verslun og þjónusta við þá
sem um veginn fara er kannski ekki
ósáinn akur, en betur mætti gera. Að
samanlögðu ríður því á að vel takist
til með samspil þeirra þriggja meginþátta, sem nefndir voru í greininni:
Landbúnaðar, ferðaþjónustu og sumarhúsabyggða.
Bjarni Þorkelsson, oddviti G-listans.

Afltækni óskar eigendum og áhöfn á Páli Pálssyni ÍS 102
og Breka VE 61 til hamingju með ný og glæsileg skip

AÐALVÉLARNAR Í SKIPUNUM ERU FRÁ MAN
G J Ó T U H R AU N I 6 , 2 2 0 H A F NA R F I R Ð I , S Í M I 5 5 1 1 2 8 0 , FA X : 5 5 2 1 2 8 0

Kynning

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

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.

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.

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

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

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðju v eg i 40, gul gata , Kó pavo g i
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Stjórnarskipti hjá Dynk
L
kl. Dynkur hélt árlegan
stjórnarskiptafund klúbbsins í Hestakránni á Skeiðunum í byrjun maí. Stöðugt fjölgar
félögunum í Dynk og var vel mætt á
hátíðarfundinn í Hestakránni.
Nýja stjórn skipa þeir Sigurður Björgvinsson, formaður, Eiríkur Kristinn Eiríksson og Björgvin
Harðarson, sem eru ritari og gjaldkeri næsta starfsárið.
Þá voru þeir Sigvaldi Kaldalóns,
Jónas Yngvi Ásgrímsson og Jóhann-

es Eggertsson heiðraðir fyrir góð og
mikil störf fyrir Dynk. Á myndinni
með þeim er Aðalsteinn Guðmundsson, fráfarandi formaður klúbbsins.

Velkomin!

Við bjóðum alla velkomna
á bæjarhátíðina Blómstrandi daga
í Hveragerði 16. til 19. ágúst
Skemmtileg stemning og fjölbreytt
dagskrá fyrir alla fjölskylduna.
Sjá nánar á www.hveragerdi.is
þegar nær dregur.

HVERAGERÐI

- blómstrandi bær!

Lýðræðislega leið
í skipulagsmálum

O

kkur langar, eins og fleiri,
að leggja orð í belg varðandi
miðbæjarskipulagið. Ýmsir
hafa komið fram að undanförnu og
haft áhyggjur af að umbeðin íbúakosning muni verða til að tefja að eitthvað
fari að gerast í miðbæjarmálum. Það
eru óþarfa áhyggjur. Framkvæmdir
munu hvort eð er ekki geta hafist fyrr
en aðalskipulag og deiliskipulag hafa
verið löguð að kröfum Skipulagsstofnunar og varla hafa menn gert bindandi
samninga án þess að vera búnir að fá
samþykki yfirstjórnar skipulagsmála,
eða hvað?
Skipulagsstofnun mun hafa sent
bréf nýlega til Árborgar þar sem gerðar eru athugasemdir við til dæmis
aðkomu af hringtorgi þar sem Vegagerðin fellir sig ekki við vegtenginguna
að svo stöddu og því ljóst að það þarf
að finna aðra lausn á hvernig tengja
skuli miðbæinn við gatnakerfið í
kring. Það mun eitt og sér taka tíma
og fjármuni.
Einnig hefur því heyrst fleygt að
Árborg kunni að vera að skapa sér
skaðabótaskyldu ef brugðið verður út
af framlagðri áætlun Sigtúnshópsins.
Þetta virðist manni, allavega sem leikmann, fremur hæpið. Reikna verður
með því að ábyrgð bæjaryfirvalda
komi fyrst til þegar gengið hefur verið
frá öllum formheitum og nýtt skipulag
hefur tekið gildi. Sé svo ekki þá verður að draga dómgreind þeirra sem
sömdu fyrir hönd bæjarins í mikinn
efa. Gaman væri að fá skýr svör um
þetta atriði frá bæjarstjóra eða formanni skipulagsnefndar, sem reyndar
er ein og sama manneskjan.
En ekki síst þá hafa nokkrir aðilar sem hér hafa tjáð sig talið að „tiltölulega fámennur hópur“ íbúa hafi
farið af stað með undirskriftalistana
þar sem óskað var eftir að íbúar
fengju að láta skoðun sína í ljósi um
það skipulag sem bæjarstjórn hefur
lagt fram. Rétt er, að ekki var hópurinn stór sem lagði í þessa vegferð en
hann átti greinilega töluverðan fjölda
jábræðra og systra, nánar tiltekið um

30% atkvæðisbærra íbúa. Þessi hópur
var ekkert endilega að mótmæla þeim
tillögum sem fram hafa komið, heldur
miklu fremur þeirri aðferðafræði sem
beitt hefur verið til að koma þessu á
koppinn. Þessi hópur vill fá lýðræðislega ákvörðun um þessi skipulög.
Einnig hafa margir spurt sig hvort
ýmsar tölur um kostnað geti staðist. Miðað við það sem við erum að
heyra um framkvæmdir annarsstaðar
þá verður ekki annað séð en þeir sem
búa þessar tölur til séu, í besta falli,
óforbetranlegir bjartsýnismenn eða
í versta falli, ekki að segja okkur alla
söguna. Hvort heldur er þá gefur það
fullt tilefni til nánari skoðunar.
Hjalti Tómasson skipar 5. sæti á
lista Samfylkingarinnar í Árborg.
Sigurður Þorvarðarson skipar 8. sæti
á lista Samfylkingarinnar í Árborg.

Fornar ferðaleiðir í Vestur-Skaftafellssýslu um aldamótin 1900

F

ornar ferðaleiðir í Vestur-Skaftafellssýslu um
aldamótin 1900 er
vandað og glæsilegt ritverk
um merkan menningararf.
Hér er fjallað um þetta víðlenda og strjálbýla hérað og
það líf sem þar var lifað fyrir
liðlega hundrað árum. Samgöngum
og ferðalögum eru gerð ítarleg skil en
einnig er í bókinni að finna margvíslegan fróðleik um lífshætti Skaftfellinga fyrrum sem voru á margan hátt

óvenjulegir á landi hér vegna
sérstakra og erfiðra aðstæðna.
Bókina prýðir mikill fjöldi
gamalla ljósmynda og kort
sem sýna hinar fornu leiðir.
Heimildir eru sóttar víða að,
í bækur og ritaðar heimildir
en einnig viðtöl við aldraða og
margfróða Skaftfellinga. Ritið er gefið
út í tilefni af 20 ára afmæli Kirkjubæjarstofu í Skaftárhreppi.
Höfundur er Skaftfellingurinn
Vera Roth.

AXENTA 800/1100

Sjálfvirkar AXENTA
þvottavélar fyrir
vélahluti, vélar sem geta
þvegið allt frá smáum
hlutum upp í 150 kg.
vélahluti. Samtímis því
að þvottavélin er að
þrífa, er einnig hægt að
handþrífa aðra hluti með
afköstum bursta.

HÁþrysTidæLA

Þriggja fasa, 16 ltr./mín
200 BAR. Afkastamikil
og endingargóð dæla.
Verð 223.609 +vsk

Verð frá 378.000 +vsk

MOBIL m/ryksugu
80L

Verð 53.200 + vsk

Bón og Bílaþvottaefni

Tjöruhreinsir fyrir bíla

Trukkasápa Bílaþvottaefni

JÁKÓ 5000

ALK 100

ALK 150

Náttúruvænt bílasjampó með
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt
og er tjöruleysandi. Gefur
fallegan gljáa og myndar
bónhúð á bílinn.

38L og 70L

Lyktarlítill Tjöruhreinsir
sem virkar, hefur mikla
upplausnarhæfni og fjarlægir
fljótt og örugglega tjöru, olíu,
salt og önnur óhreinindi.

Náttúruvænt hreinsiefni sem er
allt í senn bílasjampó, bónvörn
og tjöruleysandi. Hentar vel á
tengivagna, gröfur, traktora og
lyftara.

Verð frá 39.320 + vsk

Alhliða náttúruvænt hreinsiefni
fyrir vélar, vélarúm, gólf og
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt
og önnur óhreinindi. Kjörið
hreinsiefni til að þrífa þar sem
lítil loftræsting er.








Umhverfisvænt alkalískt
hreinsiefni fyrir bíla- og
vélaverkstæði. Alhliða
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki,
gólf og fl. Leysir örugglega
upp fitu, olíu og fl.

Umhverfisvænt sterkt alkalískt
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi.
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf,
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir
örugglega upp fitu, olíu, sót og
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað,
bíla- og vélaverkstæði.

FLyTJum FríTT
mEð FLyTJANdA
um ALLT LANd

Auðbrekku 23, Kópavogi / s. 564 1819 / www.jako.is

3. tölublað
4. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Kristín Ingólfsdóttir

Grípandi og
átakanleg
verðlaunasaga
Eva Björg Ægisdóttir hlaut spennusagnaverðlaunin Svartfuglinn fyrir
sögu sína Marrið í stiganum sem
komin er út hjá Veröld
Ung
kona
finnst myrt í fjörunni við Akranes.
Hin látna reynist
hafa búið sem
barn í bænum
en flutti skyndilega burt ásamt
sinni.
móður
Lögreglukonan
Elma, sem er nýflutt á Skagann,
rannsakar málið
ásamt samstarfsmönnum sínum. Upp
á yfirborðið koma ýmis skuggaleg mál
úr fortíðinni en Elma þarf líka að takast á við atburði í eigin lífi sem hröktu
hana aftur heim á æskuslóðirnar.
Marrið í stiganum er fyrsta bók
Evu Bjargar Ægisdóttur og bar handrit hennar sigur úr býtum í samkeppninni um Svartfuglinn, glæpasagnaverðlaun sem Yrsa Sigurðardóttir og
Ragnar Jónasson stofnuðu til í samvinnu við Veröld.
„Sagan er grípandi og spennandi
samhliða því að veita innsýn í myrkan
og sáran veruleika. Fléttan er fagmannlega unnin, söguþráðurinn sterkur og
sögulokin koma lesandanum á óvart.
Spennandi og átakanleg glæpasaga
eftir höfund sem án nokkurs vafa mun
kveða mikið að í framtíðinni.“ Úr umsögn dómnefndar.

TRAUST
Know-how

Traustar lausnir í 40 ár
Minna vinnuaﬂ

Robocut®

Finnur pinbein og orma og
fjarlægir með vatnsskurði
★Litrófs greinir
★Án geislunar
★3D mynd - sker niður ﬂök
★Finnur pinbein
★Finnur hringorma
★Fjarlægir með vélmenni
★Engin geislun
★Meiri hagnaður

Söludeild 516 3000

traust@traust.is www.traust.is

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is

