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CMT sagarblöð og
fræsitennur

Vegtollar – tvísköttun eða

framtíðarlausn í vegamálum?
Áform ríkisstjórnarinnar um að setja vegtolla á leiðir inn og
út úr höfuðborgarsvæðinu fela í sér grundvallarbreytingu á
fjármögnun samgönguframkvæmda og hafa valdið hörðum
deilum. Í þeim er margt sem þarf að skoða rækilega enda
leggst skatturinn afar misjafnt á vegfarendur eftir búsetu og
atvinnu.

Ari Trausti fer
yfir árið

Grundvallaratriði við slíka breytingu er að á móti
séu eldsneytisgjöldin sem nú eru innheimt lækkuð
á móti. Annars er um hreina tvísköttun að ræða sem
brotnar sérstaklega á þeim sem tíðast fara inn og út af
höfuðborgarsvæðinu; íbúum á Suðurnesjum, Suðurlandi og
Vesturlandi“.
Leiðari bls. 4.

Ásgerður um
áskoranir á nýju ári

Oddný lítur til
framtíðar

AllAr gerðir reimA og færibAndA

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Kristín Ingólfsdóttir

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.

Sími 567 4467 - www.gummisteypa.is

Sími 588 44
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Tryggingastofnun fór ekki að lögum

T
Vegtollar – framtíðarlausn
eða fráleit hugmynd?

S

amfylkingarfélögin í Árborg,
Ölfusi og Hveragerði halda
opinn fund í sal flokksins
á Eyravegi 15 Selfossi kl. 11.00
laugardaginn 12. janúar. Efni
fundarins er áform ríkisstjórnarinnar
um upptöku vegtolla.
Sérstakur gestur fundarins og

frummælandi verður Helga Vala
Helgadóttir, alþingismaður og fulltrúi
í Umhverfis- og samgöngunefnd
Alþingis. Hún mun fjalla um áform
ríkisstjórnarinnar um upptöku vegtolla
og helstu álitaefnin sem að þeim snúa.
Þá verður sveitarstjórnarfólk flokksins
af svæðinu á fundinum.

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.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

ryggingastofnun ríkisins fer
ekki eftir lögum frá Alþingi
sem gengu í gildi um áramótin,
með neikvæðum afleiðingum fyrir
marga
lífeyrisþega.
Samkvæmt
lögunum eiga uppbætur vegna
reksturs bifreiðar og uppbætur á lífeyri
til að mæta lyfja- og lækniskostnaði að
vera undanþegnar skattskyldu frá og
með 1. janúar á þessu ári.
Ljóst er að þetta hefur áhrif á fjölda
manns og skerðir afkomu þeirra í
þessum fyrsta mánuði ársins.
Öryrkjabandalag Íslands hafði
samband við Tryggingastofnun fyrir
jól og fékk þau svör 27. desember
að stofnunin hefði ekki fengið
upplýsingar um „þessa skattbreytingu
fyrr en stuttu fyrir jól. Við þurfum að
gera breytingar á greiðslukerfi okkar.
Það náðist ekki að breyta greiðslum
fyrir 1. janúar,“ segir meðal annars í
svari TR við fyrirspurn ÖBÍ.

Þar kemur einnig fram að TR muni
ekki framfylgja lögunum um skattleysi
þessara uppbóta fyrr en í febrúar.
Þetta er vægast sagt undarleg - satt
að segja ótrúleg - stjórnsýsla.
Tryggingastofnun
ríkisins
hefur haft nægt svigrúm til þess
að laga greiðslukerfi sín að nýjum
lögum. Tryggingastofnun var í
hópi þeirra aðila sem boðið var að
veita umsögn um þessi lög meðan
málið var til umfjöllunar á Alþingi.
Þá voru lögin samþykkt sem lög frá
Alþingi 7. desember. Það er ekki eins
og TR hafi skort tíma til að framkvæma
lögin og það stenst enga skoðun að
þetta hafi komið Tryggingastofnun á
óvart.
Við þetta má bæta að fólk munar
um hverja krónu í heimilisrekstrinum.
Eins og sjá má á þessu yfirliti frá TR
er ekki eins og fólk sem reiðir sig á
stofnunina syndi í peningum og þetta

fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

• Örorkulífeyrir er að hámarki
46.481 kr. á mánuði.
• Tekjutrygging er að hámarki
148.848 kr. á mánuði.
• Aldurstengd örorkuuppbót er að
hámarki 46.481 kr. á mánuði (100%).
• Heimilisuppbót er að hámarki
50.312 kr. á mánuði.
• Lágmarksframfærslutrygging
(vegna sérstakrar uppbótar til
framfærslu) er:
310.800 kr. á mánuði hjá þeim sem
fá greidda heimilisuppbót.
247.183 kr. á mánuði hjá öðrum.
Og við þetta má bæta að þeir sem fá
greidda heimilisuppbót eru í miklum
minnihluta, innan við þriðjungur.
www.obi.is

S

blossi@blossi.is

Hitaveitu &
gasskápar

Örorkulífeyrir og
endurhæfingarlífeyrir:

Skeiða- og
Gnúpverjahreppur
valinn í tilraunaverkefni
Íbúðalánasjóðs

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

|

sömuleiðis

Karitas semur
til tveggja ára

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

ættu stjórnmálamenn
kynna sér:

K

vennalið knattspyrnudeildar
Selfoss kveður árið 2018 með
hvelli en miðjumaðurinn
Karitas Tómas
dóttir skifaði undir
tveggja ára samning við félagið.
Undan
farin þrjú tíma
bil hefur
Karitas spilað með Sel
fossi yfir há
sumarið á meðan hún hefur stundað
nám við TCU há
skólann í Texas í
Bandaríkjunum. Hún útskrifast næsta
vor og mun því spila heilt tímabil með
Selfossliðinu á komandi sumri.
Karitas hefur verið al
gjör lykil
maður á miðjunni hjá Sel
foss
liðinu
og var einn af sterkustu leikmönnum
Pepsi
deildarinnar á síðasta tíma
bili
sam
kvæmt InStat töl
fræðinni. Hún
hefur leikið 109 meistara
flokks
leiki
fyrir Selfoss, þar af 63 í efstu deild.
„Ég er mjög spennt fyrir því að

framlengja samninginn minn og geta
loksins klárað heilt sumar í Pepsi
deildinni. Við munum klárlega stefna á
að gera betur á næsta tímabili, við erum
með fullt af sterkum leikmönnum og
yngri leikmenn munu stíga upp eins og
þeir gerðu í fyrra. Við erum áfram með
Caitlyn Clem í markinu sem hjálpaði
okkur mikið á síðasta tíma
bili og
höfum samið við spennandi framherja
þannig að mér líst mjög vel á þetta. Það
er alltaf mikill metnaður á Selfossi og
það er gott að vinna með þjálfurunum
Alfreð og Óttari og öllum í kringum
liðið,“ segir Karitas.
Á myndinni Karitas Tómasdóttir
og Guðmundur Karl Sigurdórsson, úr
meistaraflokksráði kvenna, handsala
samninginn.
Ljósmynd/UMFS.

keiða- og Gnúpverjahreppur
er í hópi sjö sveitarfélaga
sem valin hafa verið sem
tilraunasveitarfélög í húsnæðismálum.
Tilraunaverkefnið getur meðal
annars falið í sér nýbyggingar,
endurbætur á eldra íbúðarhúsnæði
eða breytingar á atvinnuhúsnæði í
íbúðarhúsnæði.
· Meðal fyrirmynda fyrir
verkefninu eru lausnir frá Noregi en
stórt hlutfall sveitarfélaga þar hefur
tekist á við sambærilegar áskoranir og
íslensk sveitarfélög á landsbyggðinni
· Íbúðalánasjóður hvetur
tilraunasveitarfélögin til
samstarfs við Bríeti, nýstofnað
landsbyggðarleigufélag í eigu
Íbúðalánasjóðs
· HIn sex sveitarfélögin sem
urðu fyrir valinu eru Snæfellsbær,
Norðurþing, Hörgársveit,
Dalabyggð, Vesturbyggð og
Seyðisfjarðarkaupstaður.
Þess er vænst að þátttaka
í verkefninu verði til heilla í
húsnæðismálum í Skeiða- og
Gúpverjahreppi.
Kristófer Tómasson, sveitarstjóri.
www.skeidgnup.is
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20–60%
afsláttur
af völdum raftækjum
meðan birgðir endast.
Rýmum fyrir nýjum vörum.
Ofnar.
Keramik–, span– og gashelluborð.
Veggháfar og veggviftur.
Gaseldavélar.
Kæliskápar.

Fríform ehf.
Askalind 3,
201 Kópavogur.
562–1500
Friform.is
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LEIÐARI

Veggjöld – tvísköttun
eða framtíðarlausn
Áform ríkisstjórnarinnar um að setja vegtolla
á leiðir inn og út úr höfuðborgarsvæðinu fela í sér
grundvallarbreytingu á fjármögnun samgöngu
framkvæmda og hafa valdið hörðum deilum. Í
þeim er margt sem þarf að skoða rækilega enda
leggst skatturinn afar misjafnt á vegfarendur eftir
búsetu og atvinnu.

„

Grundvallaratriði við slíka breytingu er að á
móti séu eldsneytisgjöldin sem nú eru innheimt
lækkuð á móti. Annars er um hreina
tvísköttun að ræða sem brotnar sér
staklega á þeim sem tíðast fara inn og
út af höfuðborgarsvæðinu; íbúum á
Suðurnesjum, Suðurlandi og Vestur
landi.
Í villandi framsetningu sinni hefur
ríkisstjórnin og forysta samgöngu
nefndar stillt veg
tollum upp sem
afarkostum þar sem annaðhvort eru
teknir upp vegtollar til að fjármagna
framkvæmdir í samgöngumálum eða
lítið sem ekkert gerist og áfram fellur
fólk í hræðilegum slysum á vegum
landsins.
Þetta er afleit nálgun hjá og ósann
gjörn i ljósi þeirrar miklu skattheimtu
sem nú á sér stað af umferð og öku
tækjum.
Staðan er í dag er sú tekjur ríkis
sjóðs af ökutækjum og eldsneyti eru
hátt í 50 milljarðar á árinu. Árið 2016
námu tekjurnar 44 milljörðum og
vaxa hratt á milli ára.
Þetta eru verulegar tekjur og þarna
skiptir mestu; hvað mikið af þessu fé
sem upphaflega átti allt að renna til
samgöngumála gerir það?

Rétt
rúmlega
helmingur
teknanna af
ökutækjum og
eldsneytissölu
rennur til
málaflokksins.
Á meðan svo
er blasir við
að vegtollar
ofan í slíka
skattheimu eru
ekkert annað
en tvísköttun
og hluti
landsmanna
yrði sérstaklega
fyrir
ranglætinu.

Svarið er liðlega helmingur. Fram
kemur í svari fjár
mála
ráð
herra við
fyrirspurn í þinginu í júní árið 2017
að markaðar tekjur sem renna til
vegagerðar séu sérstakt bensíngjald,
olíugjald og kílómetragjald. Þar kemur fram að árið 2016 voru markaðar
tekjur til Vegagerðarinnar 17.750 milljónir og framlag úr ríkissjóði 7.339
milljónir, alls 25.089 milljónir.
Rétt rúmlega helmingur teknanna af ökutækjum og eldsneytissölu
rennur til málaflokksins. Á meðan svo er blasir við að vegtollar ofan í
slíka skattheimu eru ekkert annað en tvísköttun og hluti landsmanna
yrði sérstaklega fyrir ranglætinu.
Öll áform um vegtolla til að borga niður 60-70 milljarða lán til fram
kvæmda í samgöngumálum, líkt og ráðherra vegamála kynnti í fréttum
Rúv rétt fyrir jól, eru afar sérstæð í þessu ljósi. Upphæðin sem um ræðir
og eru sögð ástæða vegtollana nemur þeim hluta ökutækja- og elds
neytisteknanna sem renna í ríkissjóð á tveggja og hálfs árs tímabili en
eru ráðstafað í annað en samgöngumál.
Vegtollar geta verið réttlætanleg leið við tilteknar aðstæður: Að til
staðar sé önnur leið og/eða að annarskonar gjaldtaka af umferðinni
lækki hlutfallslega á móti og jafnræðis sé gætt við útfærsluna.
Þá er mikilvægt að halda því til haga að í núverandi fyrirkomulagi
borga allir vegfarendur í hlutfalli við notkun. Ferðamenn borga sitt í
hlutfalli við lengd sinna ferðalaga og sá sem ekur mest borgar mest við
dæluna í gegnum há gjöld og virðisaukaskatt sem leggst ofan á endanlegt
verð á eldsneyti.
Björgvin G. Sigurðsson.
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Fyrsta ár nýrrar
ríkisstjórnar
Á

fyrstu tólf mánuðum nú
verandi ríkis
stjórnar hefur
starf þing
manns, sem áður
var í stjórnarandstöðu breyst. Fyrir
liggur langur stjórnar
samningur eða sáttmáli - eins og sumir vilja kalla
plaggið. Vel hefur gengið að vinna
eftir honum og margir tugir verkefna
af um 180 (einhver taldi þau saman)
nú þegar í höfn.
Þing
maðurinn sem hér skrifar
leggur á kjör
tíma
bilinu fram færri
mál en áður vegna þess að margt
sem hann gæti unnið, er á lista
stjórnarinnar. Ég hef haft vissa sam
vinnu að þingmálum við ráðherra og
farið yfir hvað þegar er inni á mála
lista þeirra.

Málavafstur

Eftir stóð á haustþinginu að flytja
þingsályktun um enduskoðun flóða
varna (gegn jökulhlaupum og ágangi
straumvatna, einkum á gróið land og
mannvirki) og aðgerðráætlun um úr
bætur. Einnig frumvarp um ívilnun
til fyrirtækja vegna kolefnibindingar
í landgræðslu og skógrækt. Nú er að
sjá hvort þessi tvö mál fái þinglega
meðferð til samþykktar. Fyrra frum
varp um mat á um
hverfis
á
hrifum
1-10MW virkjana hverfur inn í
endurskoðun heildarlaga um þau.
Auk þessa alls flutti ég nefndará
lit á málum úr Umhverfis- og sam
göngunefnd og Utanríkismálanefnd,
vann að því að móta nefndarálit á

„

Meðal
mikilvægra
mál á vorþinginu eru
fimm og fimmtán ára
samgönguáætlanir
með nýjungum ef
vel tekst til, kjaraog húsnæðismál,
málefni aldraðra
og öryrkja og svo
loftlags- og ferðamál.

nýjum land
græðslu
lögum og af
greiða þau fyrr þinglok. Vann líka
í árangursríkum starfshópi um að
gerðir gegn plastmengun og öðrum
hópi um orkustefnu sem verður til
búin mun seinna en hin. Rek ekki
efni tíu fyrir
spurna, til skriflegra
eða munnlegra svara, og svokallaðra
óundirbúinn fyrirvara, en þær
spanna allt frá lífrænum landbúnaði
og ylrækt (og t.d. þolmörkum í feða
þjónustu) til raf
væðingar hafna og
súrnunar sjávar. Skýrsla að minni
beiðni um nýjar aðferðir við orku
öflun kom út og unnið er að annarri,
um innlenda eldsneytisframleiðslu.

Ferðalög

Í haust mætti ég ráðstefna þing
manna átta landa og Evrópuráðsins

í Inari í Finnlandi, á aðra um flótta
menn o.fl. í Vín og ég tók einnig þátt
í að undibúa formennsku Íslands í
Norðurskautsráðinu og mætti á Actic
Circle ráðstefununa.
Tölu
vert fleira mætti telja, m.a.
úr kjördæmaviku í Suðurkjördæmi,
en þessi fáu orð eiga að varpa ljósi á
hvað þingmaður VG aðhefst á einu
haustþingi.
Þing
mennska er tíma
frek vinna
en mér líkar hún og gæti þess að
mæta vel og sinna þessu margþætta
verkefni af heilum hug.

Vorþing fram undan

Meðal mikil
vægra mál á vor
þinginu eru fimm og fimm
tán ára
samgönguáætlanir með nýjungum ef
vel tekst til, kjara- og húsnæðismál,
málefni aldraðra og öryrkja og svo
loftlags- og ferðamál.
Ég þykist sjá fyrir að þingstörfin
verði áfram til gagns fyrir almenning
og innviði samfélagsins; langþráðar
úrbætur eru einn helsti tilgangurinn
með stjórnarsamstarfinu. Við í þing
flokki VG gerum okkar besta til að
halda áfram að festa í sessi endur
bætur og nýjungar, sem gagnast
auknu jafnrétti, betri samfélags
þjónustu og umhverfinu.
Óska les
endum Suðra gæfu og
góðs gengis á nýju ári.
Ari Trausti Guðmundsson,
þingmaður VG í Suðurkjördæmi.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

5

10. janúar 2019

„

Meðal mikilvægra
mál á vorþinginu
eru fimm og fimmtán ára
samgönguáætlanir með
nýjungum ef vel tekst til,
kjara- og húsnæðismál,
málefni aldraðra og
öryrkja og svo loftlags- og
ferðamál.
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Að vetrarlagi

Heltekin

Isabel Allende

Flynn Berry

Þ

egar versti snjóbylur í manna minnum geisar í
Brooklyn lendir háskólaprófessorinn Richard
í því að keyra á bíl ungrar konu, Evelynar,
sem er ólöglegur innflytjandi frá Gvatemala. Ekkert
stórmál – fyrr en Evelyn birtist skömmu síðar
heima hjá nonum og biður um hjálp. Í örvæntngu
leitar Richard ráða hjá leigjanda sínum, Luciu frá
Chile, og það verður upphaf óvæntrar ástarsögu og
ævintýralegs leiðangurs til Gvatemala samtímans og
Brasilíu og Chile áttunda áratugar síðustu aldar.
Isabel Allende hóf feril sinn með töfrasögunni
óviðjafnanlegu, Húsi andanna, sem fór sigurför um
heiminn. Hún hefur síðan skrifað fjölda skáldsagna og
átakamál samtímans hafa ávallt verið henni hugleikin.
Mannréttindi, mannleg reisn og innflytjendamál eru
meginstefin í þessari heillandi sögu sem skrifuð er af
rómuðu innsæi ástsæls höfundar.
Sigrún Á Eiríksdóttir þýddi.

N

ora Lawrence fer að heimsækja Rachel systur
sína sem býr í litlu þorpi nálægt Oxford.
Enginn tekur á móti henni á lestarstöðinni –
og þegar hún hún kemur í húsið finnur hún blóði drifið
lík systurinnar á stofugólfinu.
Nora treystir lögreglunni ekki til að finna
morðingjann og verður heltekin af því að leita hann uppi.
Hún er viss um að morðið tengist hrottalegri líkamsárás
sem Rachel varð fyrir mörgum árum áður. Leyndarmál
fortíðarinnar koma smám saman upp á yfirborðið og
Noru verður ljóst að hún þekkti systur sína ekki eins vel
og hún hafði haldið.
Flynn Berry stundaði nám í skapandi skrifum í
Texas og hlaut Edgar-verðlaunin 2017 fyrir Heltekin en
þau eru veitt fyrir bestu frumraun skáldsagnahöfundar.
Bókin var jafnframt valin ein af tíu bestu glæpasögum
ársins af the Washington Post.
Hermann Stefánsson þýddi.

Mál og menning gefur út.

JPV gefur út.

Brunavarnir kenna
eldvarnareftirlit

BER
LAUS STAÐA HJÁ VATNSVEITU ÁRBORGAR

Sveitarfélagið Árborg
október
Laug. 06 október
Lóðir
á
Eyrarbakka
–
- 17:00.
kl.20:00.
remur listasmiðjum við
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi
Einarshafnarhverfi
Selfoss. Hver listasmiðja vinnur
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu

miðja fyrir börn og unglinga Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn
hitaveitu Sveitarfélagsins Árborgar.
öll SelfossVatnsveita Árborgar er rekinn með
Árnesinga
Fyrirtækið er til húsa að Austurvegi 67 Selfossi.

Vatnsveita Árborgar óskar eftir starfsmanni á sviði hita og vatnsveitu.
Óskað er eftir að starfsmaður geti hafið störf sem fyrst. Starfið heyrir undir
verkstjóra vatns- og hitaveitu.

Ábyrgðar og starfssvið:
Hitaog vatnsveita:
ema, en öll þrjú
tengjast
Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
•
Öll almenn störf vegna nýframkvæmda, viðhalds, reksturs og
okkar og sýn á Sveitarfélagið
Kristínar
vangaveltur Heru um eigið líf
þjónustu. Verkþættir
eru m.a.og
við:
og orkuöflun
stasmiðjunum lýkur•• meðVatnsog hvað hún eigi sameiginlegt með þessari
Rekstur dælu- og stjórnstöðvar
Dreifingu
egri sýningu á Hótel• Selfoss.
formóður sinni.
•
Þjónustu

ndi: Davíð Art

Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

Menntunar- og hæfniskröfur:

Sveitarfélagið
Árborg
látiðmenntun
deiliskipuleggja
•
Iðnmenntunhefur
og/eða önnur
sem nýtist í starfi
Pétur Pétursson slökkviliðsstjóri, Björn Karlsson, forstjóri Mannvirkjastofnunar
og Davíð Snorrason, fagstjóri eldvarna hjá Mannvirkjastofnun, við undirritun
er kostur.
Einarshafnarhverfi,
vestan
til
á
Eyrarbakka.
Þar
eru
um
20
samningsins. Ljósmynd/BÁ
•
Reynsla af verklegum framkvæmdum er kostur
•
Hafi góða þjónustulund
hæfni íímannlegum
samskiptum
óbyggðar einbýlishúsalóðir,
enoghús
hverfinu
hafa mörg
runavarnir Árnessýslu munu
Þetta er liður í þeirri stefnu
•
Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulagshæfni
taka að sér kennslumál Mannvirkjastofnunnar að útvista
•
Ensku
og
tölvu
kunnátta
æskileg
hver mikið varðveislugildi.
í
eldvarnaeftirliti
fyrir ákveðnum verkefnum sem stofnunin

B

Frekari upplýsingar um starfið veita Sigurður Þór Haraldsson, deildarstjóri
vatns- og hitaveitu í síma 480 1500 á skrifstofutíma. Umsókn þarf að berast í
síðasta lagi 24.janúar n.k. á netfangið sigurdur@arborg.is.

Mannvirkjastofnun frá og með
þessu ári. Samningur um það var
undirritaður á milli jóla og nýárs.
Þeir Björn Karlsson, forstjóri
Mannvirkjastofnunnar og Pétur
Pétursson,
slökkviliðsstjóri
Brunavarna Árnessýslu, undirrituðu
samninginn sem felur í sér að að
Brunavarnir Árnessýslu taki að sér
gerð námsefnis og umsjón með námi
eldvarnaeftirlitsmanna á Íslandi.

Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan
hverfisins,
en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
húsbyggjenda á uppbyggingu í því.
Í skipulaginu er lögð áhersla á að styrkja sérkenni
Eyrarbakka, sérstöðu í húsagerðarlist og samræmi við þá

hefur á sínum höndum og mun
stofnuninn í framhaldi sinna
eftirlitsskyldu sinni í enn ríkari mæli
hvað þetta varðar.
Stofnaður verður verkefnahópur
undir
stjórn
Brunavarna
Árnessýslu, í kringum vinnuna
sem
framkvæma
þarf
við
þarfagreiningu, skipulagningu og
framkvæmd við uppfærslu námsefnis
eldvarnaeftirlitsmanna.
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ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 90384 12/18

NÝR RAV4
ALHLIÐA SPORTJEPPI.
ALHLIÐA HYBRID.

RAV4: 5.090.000 kr.
RAV4 Hybrid: 5.950.000 kr.

Frá því að RAV4 sló fyrst í gegn hefur nánast allt breyst. Fimmta kynslóð þessa alhliða sportjeppa er stökkbreytt í útliti;
glæsilegri með skarpari línur, voldugri á vegi og enn meiri breidd í getu, styrk, þægindum og afköstum. Nýr RAV4 er alhliða
Hybrid, hljóðlátur í akstri með aukið svigrúm fyrir fólk og farangur. Ný kynslóð með enn meira öryggi og ríkulegum staðalbúnaði. Allt er breytt – nema vinsældirnar. Komdu, sjáðu og finndu muninn á nýjum RAV4 með sjö ára ábyrgð hjá næsta
viðurkennda söluaðila.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum

3+4 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 7 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans
og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Áfram veginn
Gleðilegt nýtt ár!

U

m leið og nýju ári er fagnað
er rétt að líta um öxl og
taka með sér reynslu og
lærdóm frá fyrra ári til að gera betur
á því næsta. Árið 2018 var um margt
sérstakt á Alþingi Íslendinga. Framan
af ári var lítið annað gert en að skipa
í þverpólitíska starfshópa um hin
ýmsu mál, oftast þau sem ríkisstjórnin
getur ekki komið sér saman um, s.s.
um miðhálendisþjóðgarð, orkustefnu,
viðbrögð við plastmengun og um
breytingar á stjórnarskránni svo dæmi
séu tekin. Fá prinsipp var að finna hjá
ríkisstjórninni, hvort sem litið var
til kjaradeilu ljósmæðra, skipunar
dómara, utanríkisstefnu, velferðarmála
eða hvalveiða. Kjöraðstæður voru þó á
árinu til að breyta samfélaginu í þágu
jafnaðar og réttlætis en þær voru ekki
nýttar svo neinu nemi.
Pólitíska stefnu vantaði í málin
sem þingið fjallaði um í nefndum og í
þingsal alveg þar til að fjármálaáætlunin
var lögð fram í apríl og stefnan í
ríkisfjármálum birt til næstu fimm ára.
Þar var svo sannarlega pólitík að
finna.

Svikin loforð

Fjármálaáætlunin sem meirihlutinn
samþykkti síðastliðið vor sýnir svart
á hvítu að ekki á að efna loforðin
um stórátak í innviðauppbyggingu.
Það kemur ekki síst niður á okkur í
Suðurkjördæmi þar sem að nánast allir
erlendir ferðamenn fara um Suðurland
og Suðurnes með tilheyrandi álagi á
vegi, heilbrigðisþjónustu og löggæslu.
Með fjármálastefnu í járnum er ekki
mögulegt að auka útgjöld eins og þarf
nema að afla tekna. Það sér hver maður.
Besta leiðin er að gera það í gegnum
réttlátt skattkerfi en það stendur ekki til
samkvæmt áætlun ríkisstjórnarinnar.
Þau vilja innheimta vegtolla.
Við afgreiðslu fjárlaga lagði
Samfylkingin fram raunhæfar og
vel rökstuddar tillögur um betri
heilbrigðisþjónustu um allt land, aukið
fjármagn til skóla, lögreglu, vegagerðar
og til ungra barnafjölskyldna ásamt
sanngjarni leiðréttingu á kjörum
öryrkja og aldraðra. Þetta átti
að fjármagna með því að hætta
við
áform
ríkisstjórnarinnar
um lækkun veiðigjalda, hækka
fjármagnstekjuskattinn og setja á
auðlegðarskatt á umtalsverðar eignir
umfram íbúðarhúsnæði, auk þess
sem við stungum upp á sérstökum
sykurskatti. Og til að auka afgang á
ríkissjóði yrði því frestað að afnema
bankaskattinn og arður nýttur af
bönkunum.

Umbótum hafnað

Allar tillögur Samfylkingarinnar

„

Fjármála-áætlunin sem
meirihlutinn sam
þykkti síðastliðið vor
sýnir svart á hvítu
að ekki á að efna lof
orðin um stórátak í
innviðauppbyggingu.
Það kemur ekki
síst niður á okkur í
Suðurkjördæmi þar
sem að nánast allir
erlendir ferðamenn
fara um Suðurland
og Suðurnes með
tilheyrandi álagi
á vegi, heilbrigðis
þjónustu og löggæslu.
heilbrigðisþjónustu
og löggæslu

voru felldar, líkt og allar aðrar tillögur
frá stjórnarandstöðunni. Á síðasta
degi fyrir jól var tillaga okkar um að
koma til móts við heilbrigðisstofnanir
í Suðurkjördæmi vegna fjölgunar
þjónustuþega,
líka
felld
af
stjórnarliðum. Ekki ein einasta tillaga
frá stjórnarandstöðunni var samþykkt
en slíka pólitíska einsýni sýndum við
þingmenn Samfylkingarinnar ekki og
samþykktum þær breytingartillögur
stjórnarinnar sem við töldum til bóta.

Áfram veginn

Þrátt fyrir að ríkisstjórnin
og stjórnarþingmenn vilji engar
kerfisbreytingar með réttlátu skattaog bótakerfi, auðlindastefnu í þágu
þjóðarinnar, nýsköpun í landbúnaði og
gjaldmiðli sem treystandi er á, munum
við í Samfylkingunni halda baráttunni
áfram fyrir réttlátara samfélagi. Við
munum gera allt sem við getum til að
ná fram betri velferðarþjónustu um allt
land og að tekið verði tillit til sérstöðu
landsvæða, s.s. vegna álags sem fjöldi
ferðamanna skapar eða fjölgun íbúa
líkt og í Suðurkjördæmi. Í því ljósi
ætti að endurskoða fjármálaáætlun
ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára
Megi árið 2019 vera ykkur öllum
gjöfult og gott!
Oddný G. Harðardóttir, þingmaður
Suðurkjördæmis og þingflokksformaður
Samfylkingarinnar.

Áskoranir og
verkefni á nýju ári
Á

gætu Sunnlendingar, gleði
legt nýtt ár og takk fyrir sam
starfið á nýliðnu ári!

Ég hef notið þeirra for
réttinda
undanfarið að fylgjast með og taka
þátt í málefnum Sunnlendinga sem
sjórnarmaður í Samtökum Sunn
lenskra sveitarfélaga (SASS) og sitja
sem vara
þing
maður Silju Daggar
Gunnarsdóttur á Alþingi.
Þegar ég lít til baka á árið 2018 og
til þeirra áskoranna sem framundan
er það heil
brigðis
þjónusta, sam
göngur, ferðamenn, ungt fólk og um
hverfið sem koma upp í hugann.
Miklar áskoranir eru framundan
í rekstri heilbrigðisþjónustu á Suður
landi. Það fjár
magn sem markað
hefur verið til mála
flokksins hefur
ekki dugað til og reksturinn verið
erfiður. Hér kemur inní það umhverfi
sem við búum við á Suður
landi.
Mikill vöxtur í ferðaþjónustu undan
farin ár, miklar fjarlægðir milli staða
og breytingar á starfsemi eins og í t.d.
í Vestmannaeyjum. Skilgreina þarf
þá þjónustu sem á að vera til staðar
og tryggja fjármögnun í takt við að
stæður á hverjum stað.
Þrátt fyrir margar og erfiðar
áskoranir þá sýna þær okkur að við
eigum frábært fagfólk í heilbrigðis
þjónustunni og gott net björgunar
aðila sem standa vaktina og bregðast
við þegar á þarf að halda með miklum
myndarskap eins og nýlegt slys við
Núpsvatnabrúna sýndi svo vel.
Mörg og brýn sam
göngu
verk
efni bíða framkvæmda hér á Suður

„

Mikill
vöxtur í
ferðaþjónustu
undanfarin ár,
miklar fjarlægðir
milli staða
og breytingar
á starfsemi
eins og í t.d. í
Vestmannaeyjum.
Skilgreina þarf
þá þjónustu sem
á að vera til
staðar og tryggja
fjármögnun í takt
við aðstæður á
hverjum stað.
landi, ein
breiðar brýr, mikill um
ferðaþungi á þjóðveginum, lélegir
tengi
vegir o.s.frv. Mikil
vægt er að
við náum að vinna í sameiningu að
góðri lausn til þess að auka fjármagn
inn í samgöngumálin svo flýta megi
löngu nauðsynlegum og aðkallandi
sam
göngu
bótum og tryggja öryggi
veg
far
enda. Nú á fyrstu mánuðum
ársins verður samgönguáætlun og
fjármögnun samgöngumála til um
ræðu og afgreiðslu í þinginu og er
mikil
vægt að við horfum til nýrra
leiða í fjármögnun þar sem verkefnin

sem við stöndum frammi fyrir víða
á landinu eru óyfirstíganleg með því
fjármagni sem við höfum til mála
flokksins í dag!
Í fjárlögum ársins 2019 er opnað
á tilraunaverkefni með sjúkraþyrlu
á Suður
landi sem er brýnt að fari
af stað. Það léttir undir með því
mikla álagi sem hefur verið í sjúkra
flutningum á svæðinu, eykur öryggi
og styttir viðbragðstíma t.d. í sjúkra
flugi við Vestmannaeyjar frá því sem
nú er.
Það er mjög ánægjulegt að finna
þann mikla sam
taka
mátt og sam
vinnu sem á sér stað á suður
landi
í dag og eitt gott dæmi um það er
áhersluverkefnið Umhverfis Suður
land þar sem umhverfismálin eru efld
á skemmtilegan og samræmdan hátt.
Á Suðurlandi býr mikill krafur og
þá ekki síst í unga fólkinu. Ungmenna
ráð Suðurlands er öflugur hópur ungs
fólks úr ungmennaráðum sveitarfé
laganna af öllu suðurlandi sem lætur
sig málefni ungs fólks varða. Þau eru
okkur í SASS innblástur til að halda
málefnum ungs fólk á lofti og gefa
okkur ferskan innblástur.
Um leið og ég þakka samstarfið þá
hlakka ég til þess að vinna áfram bæði
á vettvangi landshlutasamtakanna og
Alþingis að málefnum kjördæmisins
og landsins alls. Megi árið 2019 færa
okkur öllum árangur, gæfu og gleði í
leik og starfi!
Ásgerður K. Gylfadóttir, varaþing
maður Framsóknarflokksins í Suður
kjördæmi.

9

10. janúar 2019

Ný sýning í Listasafni Árnesinga

Huglæg rými
Atvinna
RARIK - Janúar 2019:
192x274mm

F

yrsta sýning ársins í Lista
safni Árnesinga verður opnuð
laugar
daginn 12. janúar kl.
15. Það er innsetning eftir Ólaf Svein
Gíslason sem ber heitið Huglæg rými
og saman
stendur hún af kvik
mynd
sem varpað er á sex fleti sýningar
rýmisins, vatnslitaverkum, litlum
skúlptúrum og milli
veggjum sem á
á
huga
verðan hátt mynda eitt verk
sem Ólafur sviðsetur í þrjá meginsali
safnsins sem og í anddyrið.
Ólafur hefur unnið að þessu
verk
efni um nokkurra ára skeið og
líkt og fyrri verk hans er það samfé
lags
tengt. Verkið var fyrst kynnt á
OPNUN sem var sýning í Gallerý
Kling & Bang þegar Marshall húsið
var formlega opnað 2017 en undanfari
sýningarinnar var sjónvarpsþáttaröð
á RÚV sem helguð var íslenskri sam
tímalist þar sem gefin var innsýn í list,
sýn og hugmyndafræði 12 myndlistar
manna og var Ólafur valinn í þann
hóp.
Uppspretta verksins Huglæg rými
eru við
ræður Ólafs við ná
granna
sinn í Flóanum, Sigurð Guðmunds
son á Sviðu
görðum, kynni Ólafs af
því hvernig hann er samvaxinn sögu
staðarins og tengsl hans við mótun
býlisins; húsin, skepnur og jörðina.
Hand
rit kvik
myndarinnar byggist á
viðtölum við Sigurð, en Ólafur lætur
fimm ein
stak
linga segja frá sem
Sigurður. Þeir eru auk Sigurðar sjálfs,

einn lærður leikari, Þór Tulinius, og
þrír sveitungar, ungur piltur, ungur
maður og kona, sem eru Ágúst Þor
steinsson, Guðjón Helgi Ólafsson og
Kristín Ólafsdóttir.
Í grein Margrétar Elísabetar Ólafs
dóttir í sýningar
skrá sýningarinnar
Huglæg rými segir í upphafi og niður
lagi: „Verk Ólafs vekja upp spurningar
um rými listarinnar og listaverksins,
og þátt lista
manns og annarra í
sköpun þessa rýmis. ... Huglæg rými
dregur allt í senn upp mynd af sögu
einstaklings og sögu samfélags, sem
jafnframt er saga af tíma, tímabilum
og stað.“
Ólafur Sveinn Gíslason lauk námi
við Mynd
lista- og hand
íða
skóla Ís
lands 1983 og Hochschule für bild
ende Künste í Ham
borg 1988. Að
námi loknu bjó Ólafur og starfaði við
myndlist í Þýskalandi og sýndi reglu
lega m.a. á Íslandi. Árið 2007 tók hann
við stöðu prófessors við myndlistar
deild Listaháskóla Íslands og flutti þá
aftur heim. Frá árinu 2015 hefur hann
verið með vinnustofu á Þúfugörðum í
Flóa.
Sýningin, sem er styrkt af Mynd
listar
sjóði, Mynd
stefi og Upp
byggingasjóði
Suðurlands,
mun
standa til og með 31. mars 2019.
Safnið er opið fimmtudaga – sunnu
daga kl. 12-18. Aðgangur að safninu
er ókeypis og allir velkomnir – líka á
opnun sýningarinnar.
Ólafur Sveinn
Gíslason

Störf í boði hjá RARIK á Höfn í Hornafirði
Vélfræðingur

Rafvirki

RARIK ohf auglýsir eftir vélfræðingi til starfa á
starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er um fjölbreytt
starfað ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við
hitaveituverkefni á Höfn og dreifikerfi fyrirtækisins.

RARIK ohf auglýsir eftir rafvirkja til starfa á
starfsstöð fyrirtækisins á Höfn. Hér er um fjölbreytt
starf að ræða í öflugum vinnuflokki sem vinnur við
dreifikerfi fyrirtæksins á Austurlandi.

Helstu verkefni

Helstu verkefni

• Viðhaldsverk í dreifikerfi hitaveitu

• Viðhald á dreifikerfi RARIK

• Önnur verkefni í dreifikerfi RARIK

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• Nýframkvæmdir

• Viðgerðir

• Eftirlit með tækjum og búnaði

• Nýframkvæmdir

• Vinna samkvæmt öryggisreglum

• Vinna samkvæmt öryggisreglum

Hæfniskröfur

Hæfniskröfur

• Sveinspróf í vélfræði

• Sveinspróf í rafvirkjun

• Öryggisvitund

• Öryggisvitund

• Almenn tölvukunnátta

• Almenn tölvukunnátta

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

• Drifkraftur og geta til að vinna sjálfstætt

• Bílpróf

• Bílpróf

Við hvetjum bæði konur og karla til að sækja um. Nánari upplýsingar veitir Bergur Hallgrímsson, deildarstjóri
framkvæmdasviðs á Austurlandi eða starfsmannastjóri RARIK í síma 528 9000. Umsóknarfrestur er til
28. janúar 2019 og skal skila umsóknum með ferilskrá á netfangið atvinnuumsokn@rarik.is.

RARIK ohf. er rekið sem opinbert hlutafélag í eigu ríkisins. Hlutverk RARIK er að dreifa raforku auk
þess að afla, dreifa og annast sölu á heitu vatni. Starfsmenn RARIK eru um 200, aðalskrifstofa er í
Reykjavík og um 20 starfsstöðvar eru dreifðar vítt og breitt um landið.

RARIK ohf • Dvergshöfða 2 • 110 Reykjavík • Sími 528 9000 • www.rarik.is

10

10. janúar 2019

Birna Sólveig íþróttamaður ársins hjá Kötlu
Birna Sólveig
Kristófersdóttir með
verðlaun así.
Ljósmynd/Katla.

B

irna Sólveig Kristófersdóttir
er íþróttamaður ársins hjá
Ungmennafélaginu
Kötlu.
Verðlaunaafhendingin fór fram í
dag á þrettándagleði Kötlu, þar sem
íþróttamenn og sjálfboðaliðar voru
heiðraðir fyrir árið 2018.

Birna Sólveig og Ástþór Jón Tryggvason
voru tilnefnd í valinu um íþróttamann
ársins en bæði náðu þau góðum árangri á
frjálsíþróttavellinum á árinu.
Efnilegasti íþróttamaður ársins er
Kristín Ólafsdóttir en hún var tilnefnd
ásamt Agli Atlasyni. Bæði stunda þau
frjálsar íþróttir.
Bjartasta vonin hjá Kötlu er Stephanie
Ósk Ingvarsdóttir en hún stundar frjálsar
íþróttir. Ásamt henni var tilnefndur
Kristófer Ek Saithong Óðinsson, fyrir
frjálsar og knattspyrnu.
Reynir
Ragnarsson
hlaut
svo
fyrirmyndarbikar Kötlu að þessu sinni,
fyrir óeigingjarnt starf í þágu félagsins.

Mest aukning um
-ferðar á Suðurlandi

B

um 2,5%. Miðað við desember 2017 og
á síðasta ári jókst umferðin mest um
Vesturland, eða um 6,4%, en minnst
um Norðurland, eða um 1,3%.

Mest jókst umferðin um Suðurland
á milli áranna 2017 og 2018, eða um
7,4%, en minnst um Norðurland, eða

„Mögulega hefur niðurfelling
gjaldskyldu í Hvalfjarðargöngum orðið
til þess að umferðin hafi aukist þetta
mikið á Vesturlandi umfram aðra
landshluta en næst mest jókst umferðin
um Suðurland eða um 5,1 %,“ segir í
fréttatilkynningu frá Vegagerðinni.

ifreiðaumferð um hringveginn
jókst um 4,6% á síðasta ári
miðað við árið á undan en fara
þarf aftur til ársins 2013 til þess að finna
minni aukningu á milli ára samkvæmt
upplýsingum
frá
Vegagerðinni.
Aukningin var 3,4% í desember miðað
við sama tíma í fyrra.

Brynja Valgeirsdóttir og Einar Karl Þórhallsson, formaður meistaraflokksráðs
kvenna, handsala samninginn fyrir utan flugeldasölu knattspyrnudeildarinnar í
félagsheimilinu Tíbrá. Ljósmynd/UMFS.

Brynja framlengir
við Selfoss

Þ

að var blásið til flug
elda
sýningar á Sel
foss
velli í dag
þegar Brynja Valgeirsdóttir
skrifaði undir nýjan tveggja ára
samning við knattspyrnudeild Selfoss.
Brynja, sem er 25 ára gömul, hefur
verið lykilmaður í liði Selfoss á undan
förnum árum og var vara
fyrir
liði
liðsins á nýliðnu tímabili þar sem hún
átti gott sumar í hjarta varnarinnar.
Hún hefur leikið 97 meistaraflokks
leiki fyrir Sel
foss, þar af 34 í efstu
deild.
„Það gekk vel hjá okkur í sumar á
fyrsta ári aftur í Pepsi og við stefnum á
að gera betur. Ég trúi því að við getum

gert góða hluti á næsta tímabili og
klifið töfluna ennþá hærra. Við vorum
óheppnar með markaskorun í sumar
og það er verið að bæta úr því núna.
Ef það gengur upp þá held ég að við
séum í góðum málum,“ segir Brynja
sem er ánægð með sitt félag.
„Já, ég er mjög ánægð með að hafa
fram
lengt samninginn við Sel
foss.
Þetta er mitt lið, mitt uppeldisfélag, og
ég vil hvergi annars staðar vera. Það
er haldið vel utan um kvennaboltann
hérna á Sel
fossi, bæði meistara
flokkinn og yngri flokkana þar sem
margir spennandi leik
menn eru á
leiðinni upp.“

Laugardaginn
15.11.2018
 Föstudaginn 21.11.  Laugardaginn 22.11.  Laugardaginn
29.11.
IÐNAÐARBLAÐIÐ
28. ágúst
Föstudaginn 05.12.  Laugardaginn 06.12.  Laugardaginn 13.12.
10. janúar 2019
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Borðhaldið hefst kl. 19. Á laugardögum er boðið upp á dansleik að borðhaldi loknu.

IÐNAÐUR –

Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn

Gleðilegt nýtt ár

Matseðill

UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

Forréttir
Rjúpuseyði borið fram í staupi. Heimalagaðir síldarréttir;
marineruð síld, karrísíld, sinnepssíld, dillsíld, ávaxtasíld,
epla- og rauðrófusíld og blaðlaukssíld, bornir fram með
nýbökuðu rúgbrauði og íslensku smjöri. Grafinn lax með
sinnepsdillsósu. Reyktur lax með bökuðum eggjum og
piparrótarjógúrt. Sjávarréttakonfekt í karrí-kókos með
fersku kóríander. Sjávarréttapaté með fennel, epla- og
engifersósu. Gin/vermouth-legin bleikjuflök. Reyklaxarúlla með sætum pipar. Heitreykt hrefnukjöt með teriaki
wasabi-sósu. Kjúklingalifrarpaté með sultuðum týtuberjum. Söltuð og reykt nautatunga með piparrótarrjóma. Villibráðarpaté með cumberland-sósu. Villijurtagrafið nautafille á salati. Léttreyktar kjúklingabringur
með balsamic-sultuðum rauðlauk. Rósapiparlögð gæsabringa með trönuberjahlaupi. Rúgbrauð, snittubrauð og
smjör.

Kaldir aðalréttir
Birkisteiktur lax með lime-legnu rótargrænmeti.
Beikonvafin keila með hvítlauksdressingu. Nautapastrami – söltuð nautabringa með ferskri piparrót.
Kofareykt hangikjöt með uppstúf, grænum baunum,
heimalöguðu rauðkáli og kartöflum.
Meðlæti með köldum réttum: Eplasalat, kartöflusalat,
ávaxtasalat og laufabrauð.

og þökkum samfylgdina á
MKVÆMA! liðnu ári

1. janúar 2014.

Heitir aðalréttir
Purusteik að hætti Dana. Hægeldað rósmarínmarinerað
fjallalamb. Heilsteikt kalkúnabringa, fyllt með spínati og
gorgonzola. Heilsteikt sykursaltað grísalæri.
Meðlæti með aðalréttum: brúnaðar kartöflur, rótargrænmeti, rauðvínssósa, sinnepssósa og purusósa.

Eftirréttir
Pavlova með berjum. Crème brulée. Valhronasúkkulaðimús með krókanti. Dönsk eplakaka með kanilrjóma.
Frönsk súkkulaðikaka. Ris a la mande með kirsuberjasósu. Smákökur og kókostoppar.

Nánari upplýsingar:
info@hotelselfoss.is
eða í síma 480 2500

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

Bláskógabyggð

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

1a + 1b

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

5 x2 cm

2a + 2b

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

5x35 cm

3

Sveitarfélagið
2100 • hedinn.is
Rangárþing Vogar
eystra Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569Rangárþing
Ytra

8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Skólastjóri Hvolsskóla
Hvolsvelli

VEIÐIRÉTTU

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER

Staða skólastjóra við Hvolsskóla áWWW.ARBORG.IS
Hvolsvelli er laus til umsóknar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasamVestmannaeyjabær
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá
að Jökulsá á Sólheimasandi.
Lokahóf í Húsinu á Eyrarbakka

Sun. 30. september
kl.11:00 - 18.00
Marþræðir - Stakkaskipti. Síðasti dagur
sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga
verður fagnað með laufléttri dagskrá í
Húsinu. Þar munu listamenn bjóða gesti
velkomna, vinnusmiðja verður fyrir
krakka, sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir
tónar fylla loftið.
Frítt inn.

Skeiða- og
Gnúpverjahr

UNTraditional - Listagjáin

Fim. 04. oktober
kl.17:00.
Opnun sýningar í Listagjánni, Bókasafn
Árborgar Selfossi. Ljósmynda- og
málverka sýning eftir pólska listamanninn
Artur Futyma. Sýningin er blanda af
hefðbundnum og óhefðbundnum verkum
í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Veiðiréttur í Fossá í Þ
tilboðum. Leigutímab
áru

Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn
Sveitarfélagið
Árnesinga Árborg
verður
Föst. 05. október
Laug.Leigutaka
06 október
Lóðir á Eyrarbakka
–
kl.15:00 - 17:00.
kl.20:00.
Fyrsta af þremur listasmiðjum við
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi
Einarshafnarhverfi
Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu
Listasmiðja fyrir börn og unglinga
- Sundhöll Selfoss

með eitt þema, en öll þrjú tengjast
umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið
Árborg. Listasmiðjunum lýkur með
sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss.
Leiðbeinandi: Davíð Art

sky

Up
Kristófer sveitarstjó
netfang : kristofer@s
skógræktinni í síma 4

Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf
og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari
formóður sinni.
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg
hver mikið varðveislugildi.

Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan
hverfisins, en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga
húsbyggjenda á uppbyggingu í því.
Í skipulaginu er lögð áhersla á að styrkja sérkenni
Eyrarbakka, sérstöðu í húsagerðarlist og samræmi við þá
byggð sem fyrir er. Húsagerðir eru tiltölulega frjálsar en

Tilboðum skal
Gnúpverjahrepps ei
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Samningar við Golfklúbbinn og
Ungmennafélagið framlengdir
Fyrir skömmu var undirritaður samstarfssamningur við Golfklúbb
Hornafjarðar. Samningurinn gildir í fjögur ár. Einnig var samstarfssamningur
við Ungmennafélagið Sindra framlengdur um eitt ár, á árinu 2019 verður gerð
heildarendurskoðun á samningnum við Sindra.
Á myndinni er Matthildur Ásmundardóttir, bæjarstjóri Hornfjarðar, með
hlutaðeigandi við undirritun samninganna.

www.volundarhus.is

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR

GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS
á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti?
Gildir meðan birgðir endast

VH/18- 04

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Liðsmenn Brunavarna Árnessýslu Sunnlendingar ársins 2018

L

esendur sunnlenska.is kusu liðsmenn
Brunavarna Árnessýslu Sunnlending ársins
2018. Slökkviliðið fékk yfirburðakosningu
en þátttakan í atkvæðagreiðslunni var góð að vanda.
Það mæddi mikið á liðsmönnum Brunavarna
Árnessýslu á síðasta ári en eitt erfiðasta útkall ársins
var bruninn á Kirkjuvegi 18 á Selfossi þann 31.

október en tvennt lést í eldsvoðanum. Brunavarnir
Árnessýslu sinntu verkefninu af mikilli fagmennsku,
eins og öllum öðrum útköllum ársins.
Þetta er níunda árið í röð sem lesendur
sunnlenska.is kjósa Sunnlending ársins. Alls fengu
15 Sunnlendingar atkvæði í kjörinu að þessu sinni.
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Fyrstur kemur, fyrstur fær!

Perla og Elvar íþróttafólk Árborgar 2018
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Elvar Örn og Perla Ruth á verðlaunaafhendingunni
Ljósmynd: Guðmundur Karl Sigurdórsson
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TAKMARKAð MAGN
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332
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Í öðru sæti í kosningunni varð Tryggvi Ingólfsson
á Hvolsvelli, en hann hefur ásamt fjölskyldu sinni
barist fyrir búseturétti sínum í heimabyggð. Í
þriðja sæti í kosningunni varð svo Leó Árnason,
forsvarsmaður nýja miðbæjarins á Selfossi, en eftir
íbúakosningu í ágúst hófust verklegar framkvæmdir
í nóvember.
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au Perla Ruth Albertsdóttir og
Elvar Örn Jónsson voru kosin
íþróttakona og íþróttakarl
Árborgar árið 2018, annað árið í
röð. Kjörinu var lýst á verðlaunahátíð
íþróttaog
menningarnefndar
Árborgar í hátíðarsal FSu. Sérstök
valnefnd stóð fyrir kjörinu ásamt
netkosningu, en hún gilti 20% á
móti valnefndinni, yfir 1000 atkvæði
bárust með netkosningunni. Perla
sigraði með 68 stigum, önnur í
kjörinu varð frjálsíþróttakonan Hulda
Sigurjónsdóttir úr Suðra með 52 stig.
Elvar Örn sigraði með 94 stigum og á
eftir honum kom júdómaðurinn Egill
Blöndal með 74 stig.
Perla Ruth var í lykilhlutverki
hjá kvennaliði Selfoss í handbolta
sem náði sínum besta árangri á
síðasta tímabili og varð í 6. sæti
Olísdeildarinnar.
Henni
hefur
gengið vel á yfirstandandi tímabili

og verið fjórum sinnum valin í
lið umferðarinnar í fyrstu níu
umferðunum. Hún er í 6. sæti yfir
sterkustu leikmenn deildarinnar
miðað við HB statz tölfræðina. Perla
er orðin fastamaður í A-landsliðinu
í handbolta og skilar ávallt miklu
framlagi inni á vellinum.
Elvar
Örn
er
sömuleiðis
lykilmaður í karlaliði Selfoss í
handbolta sem náði sínum besta
árangri í sögunni á síðasta tímabili
þegar liðið varð í 2. sæti í Olísdeildinni
og féll úr leik í undanúrslitum
Íslandsmótsins. Á yfirstandandi
tímabili hefur Elvar verið valinn í
lið umferðarinnar fjórum sinnum í
fyrstu tíu umferðunum en Selfoss er í
toppbaráttunni í deildinni. Hann lék
mjög stórt hlutverk í Evrópuleikjum
Selfoss í haust og hefur verið valinn
í öll verkefni A-landsliðsins á þessu
ári.

15

10. janúar 2019

6

%
0 -

R
N
E
U
G
S
A
L EIN
R
H
M
U
R
Ö
V

M
U
J
Ý
N UR
R
I
T
R
T
Y
Á
F
L
rð, r,
S
o
M
F
rb
fa
U
A
ða gusó r,
i
l
M
a
, h tun
%
ð
Ý
r
dd
,
0
o
o
R
r
6
fab rsófa atnsk ,
ó
Ð
s
I
V T AÐ dýnur,, hvíldangur, vmgaflar
L
ilsu tólar únsæ r, rú ra.
L
e
A rúm, h íldars lar, d kodda gt flei
ó
v
r
ilsu rð, h og st eilsu ma
e
H
r
,h
og
bo
r
a
t
f
t
a
m
ná ir só koll g rú
k
l,
e
sta mme illanl
t
ska ur í s
n
dý

d

n
urla

t 24

au
sbr

ík
jav
Suð
k
y
e
69
8R
69
10
4
i 55
Sím
is
lur.
@
r
lu
.is
.lur
w
ww

n
k
ó up
s
im ka
e
h óð
í
u ug
d
m erð
o
K g
og

8
0-1 6
1
: a kl. 11 -1
ð
i
.
Opka dagaga kl
Vir gard
Lau

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

Íslenska er
okkar mál

B

æjarráð
Heragerðisbæjar
hefur tekið undir nauðsyn
þess að íslenska verði efld
sem opinbert mál á Íslandi og áhersla
lögð á að íslenska verði notuð á öllum
sviðum íslensks samfélags.
Í ljósi þessa fagnar bæjarráð
Hveragerðisbæjar
framkominni
þingsályktunartillögu mennta- og
menningarmálaráðherra og vísar
henni jafnframt til fræðslunefndar
með þeirri ósk að fjallað verði
um það í nefndinni hvernig
skólar Hveragerðisbæjar geti eflt
íslenskukunnáttu nemenda enn frekar
en nú er gert.
Til fróðleiks má geta þess að í
Grunnskólanum í Hveragerði er þegar
í gildi eftirfarandi málstefna:
Íslenska er okkar mál.
Í Grunnskólanum í Hveragerði er
lögð rækt við íslenskt mál.
Málfar í skólanum á að vera til
fyrirmyndar og allt sem frá skólanum
kemur á vandaðri íslensku. Vandað
mál er markvisst og felst í viðeigandi
orðavali, réttum beygingum og
eðlilegri orðskipan. Í framburði
málsins er gætt að skýrri hljóðmótun,
réttum áherslum og eðlilegu hljómfalli
samfellds máls.
Starfsmenn skólans nota íslensku
í störfum sínum. Fundargerðir,
minnisblöð og bréfaskipti eru á
íslensku nema sérstök rök séu fyrir
notkun annarra mála.
Starfsmenn
Grunnskólans
í Hveragerði hafa aðgang að
öllum helstu handbókum um
íslenskt mál, svo sem íslenskri
orðabók, stafsetningarorðabók og
samheitaorðabók.
Enzymedica 47x90
Digest Gold
Aldís Hafsteinsdóttir,
bæjarstjóri
í
Hveragerði, www.hveragerdi.is
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Meltu betur!
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