Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

4. tölublað
5. árgangur

LILJA Í VÖFFLUKAFFI
Bls 6

— 11. APRÍL 2019 —

Mikil uppbygging framundan
í skólamálum í Árborg

SÍMI: 482 2327 / 848 2327
GAGNHEIÐI 51 - SELFOSSI
ÞVOTTUR – DJÚPHREINSUN – BÓN – MÖSSUN

R

eyndar er það svo að Svf. Árborg sker sig nokkuð úr í samanburði við önnur sveitarfélög
á Íslandi varðandi hlutfall íbúa á leik- og grunnskólaaldri. Í Svf. Árborg eru 7,5% íbúa
í aldurshópnum 0-5 ára, meðan að landsmeðaltalið er 7,4%. Árborg sker sig einnig
verulega úr með hátt hlutfall íbúa í aldursflokknum 6-16 ára þar sem hlutfall íbúa er 16,9% en
þar er landsmeðaltalið 14,4%. Frá árinu 2011 hefur nemendum í grunnskólum sveitarfélagsins
fjölgað um u.þ.b. 250. Það segir sig sjálft að slík fjölgun kallar á að við hröðum eins og kostur
er uppbyggingu skólahúsnæðis,“ segir Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður
fræðslunefndar í grein í Suðra í dag. Bls. 2.

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.
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Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi og formaður fræðslunefndar skrifar:

Mikil uppbygging framundan í
skólamálum í Árborg
Þ

að hefur væntan
lega ekki
farið fram hjá neinum hversu
gríðarleg íbúafjölgun hefur
orðið í Svf. Ár
borg undan
farin ár.
Þann 1.mars sl. voru íbúar sveitarfé
lagsins orðnir 9.537 talsins og hefur
fjölgað um 1300 íbúa á þremur árum,
sem er rúmlega íbúafjöldinn í Stykkis
hólmi svo við setjum þetta í ákveðið
samhengi.
Sem betur fer eru börn og ung
menni stór hluti okkar nýju íbúa.
Reyndar er það svo að Svf. Árborg
sker sig nokkuð úr í samanburði við
önnur sveitarfélög á Íslandi varðandi
hlutfall íbúa á leik- og grunnskóla
aldri. Í Svf. Árborg eru 7,5% íbúa í
aldurs
hópnum 0-5 ára, meðan að
landsmeðaltalið er 7,4%. Árborg sker
sig einnig verulega úr með hátt hlut
fall íbúa í aldursflokknum 6-16 ára
þar sem hlutfall íbúa er 16,9% en þar
er landsmeðaltalið 14,4%. Frá árinu
2011 hefur nemendum í grunnskólum
sveitarfélagsins fjölgað um u.þ.b. 250.
Það segir sig sjálft að slík fjölgun kallar
á að við hröðum eins og kostur er
uppbyggingu skólahúsnæðis.

Nýr leikskóli í
Dísastaðarlandi

Sl. haust afhentu land
eig
endur í
Dísastaðarlandi sveitarfélaginu lóð
undir nýjan leikskóla. Í framhaldinu
samþykkti Bæjarstjórn Árborgar að
hefja byggingu nýs 6 deilda leikskóla.
Byggingarnefnd fyrir hinn nýja leik
skóla hefur þegar hafið störf og er hún
skipuð fulltrúum úr framkvæmda- og
veitustjórn ásamt fræðslunefnd.
Óskað hefur verið eftir samstarfi
við arkitekta leikskólans Hulduheima
á Selfossi við hönnun nýja skólans.
Leikskólinn Hulduheimar hefur þótt
vel heppnaður skóli og voru arki
tektar hans m.a. fengnir til þess að
hanna nýjan leik
skóla í Hvera
gerði
með Huldu
heima sem fyrir
mynd.
Byggingarnefndin hefur m.a. farið og
skoðað nýja leikskólann í Hveragerði
og leist afar vel á þær breytingar sem
gerðar hafa verið á hönnuninni. Vonir
standa til að hægt verði að bjóða leik
skólann út í haust og að nýr skóli í
Dísastaðarlandi opni haustið 2020.

Nýr skóli í Björkurstykki

Haustið 2017 sam
þykkti bæjar

stjórn Árborgar að setja á laggirnar
undirbúningshóp
vegna
upp
byggingar nýs skóla í Björkurstykki.
24 ein
staklingar tóku þátt í vinnu
undirbúningshópsins, kennarar, for
eldrar, nem
endur, full
trúar úr at
vinnulífinu, fulltrúar úr grenndarsam
félaginu, embættisfólk sveitarfélagsins
á
samt pólitískt kjörnum full
trúum.
Hópurinn skoðaði nokkra nýja skóla
á höfuðborgarsvæðinu og kynnti sér
upp
byggingu og starf
semi þeirra.
Hópurinn fékk einnig kynningu á
undirbúningi að nýjum skóla í Reykja
nesbæ ásamt því að kynna sér nýjustu
strauma og stefnur í hönnun skóla
bygginga. Haldnir voru 4 vinnufundir
þar sem unnið var út frá hugmynda
fræðinni „Design Down Process“ eða
frá hinu almenna til hins sérstæða
Sl. haust skipaði svo bæjar
stjórn
byggingarnefnd nýs skóla í Björkur
stykki sem skyldi vinna að þar
fa
greiningu og í kjöl
farið undir
búa
út
boð fram
kvæmdarinnar. Gert er
ráð fyrir að skólinn verði byggður í
nokkrum á
föngum á nokkurra ára
tímabili eftir því sem aðstæður þróast
og breytast í uppbyggingu hverfisins

á tímabilinu. Markmiðið er að fyrsti
áfangi skólans verði tekinn í notkun
haustið 2021. Í fyrsta áfanga verður
byrjað að kenna nem
endum í 1.-4.
bekk og síðan mun bætast við ein
bekkjar
deild á ári þar til skólinn
verður full
setinn. Í síðari á
föngum
er gert ráð fyrir bæði tónlistarskóla
og leikskóla. Á næstu dögum verður

hönnun hins nýja skóla boðin út og
síðan stefnt að því að bjóða út fram
kvæmd 1.áfanga í upphafi árs 2020.
Það er sannarlega nóg um að vera og
spennandi tímar framundan í skóla
málum í Svf. Árborg.
Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjar
fulltrúi S-lista og formaður fræðslu
nefndar, í Svf. Árborg.

Einstök gæði frá
40 ár
á Íslandi

Sterkir og
notendavænir
sláttutraktorar
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Hitaveitu &
gasskápar
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

PÍPUORGEL BJÖRGVINS Í
BOLUNGARVÍKURKIRKJU
B

jörgvin Tómasson orgelsmiður
vinnur ásamt aðstoðarfólki
sínu að upp
setningunni en
orgelið sem Björg
vin hefur smíðað
fyrir kirkjuna er níu radda pípuorgel
og er það fer
tugasta í röðinni sem
hann smíðar.
Björgvin rekur Orgelsmiðju Björg
vins Tómas
sonar á Stokks
eyri og
honum til aðstoðar eru Margrét Er
lingsdóttir rafvirki og Jóhann Hallur
Jónsson húsgagnasmiður.
Í tilefni af aldarafmæli kirkjunnar
árið 2008 var stofnaður orgel
sjóður
með það að markmiði að safna fyrir
nýju pípuorgeli. Kristný Pálmadóttir

stofnaði orgel
sjóðinn 5. desember
2008 en kirkjan var vígð 7. desember
1908. Kristný söng í kirkjukórnum í
áratugi en hún lést árið 2012.
„Sjóðnum hafa borist ótal gjafir
frá einstaklingum, fyrirtækjum og
félagasamtökum. Bolvíkingafélagið í
Reykjavík og brottfluttir Bolvíkingar
hafa einnig sýnt söfnuninni mikinn
velvilja og gefið háar fjárhæðir, það
má því segja að Bolvíkingar hafi með
samstilltu átaki fjármagnað að fullu og
gefið Hólskirkju nýtt pípuorgel“, segir
Einar Jónatansson sóknarnefndarfor
maður.
Árið 2017 var söfnuninni fyrir

orgelinu lokið og í október var undir
ritaður smíða
samningur við Björg
vin. Í samningnum var gert ráð fyrir
að orgelið yrði vígt nú á aðventunni á
110 ára afmæli kirkjunnar en af óvið
ráðan
legum or
sökum seinkaði af
hendingu um nokkra mánuði.
Gamla orgelið sem var fyrir í
kirkjunni gáfu Bol
víkingar í til
efni
af 50 ára vígsluafmæli hennar en það
var vígt við hátíðarmessu 17. júní árið
1960 og var því notað samfellt í 58 ár.
Nokkur samskonar orgel frá Kemper
& Sohn voru í kirkjum á Íslandi og
var orgelið í Hólskirkju það síðasta af
þeim sem var í notkun

3

11. apríl 2019
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Í MIKLU ÚRVALI
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LEIÐARI

Vaxtaokur lamar
lífskjörin

F

erðaþjónustan er nú langstærsta og
mikilvægasta atvinnugrein landsins og
er fjölgun erlendra ferðamanna síðustu
árin án fordæma. Þáttur í þessari velgengi er
tilkoma WOW air flugfélagsins sem illu heilli féll
á dögunum. Um leið erum við minnt á það hve
viðkvæm greinin er og stoðir hennar varnarlitlar
fyrir áföllum.

„

Greinin á allt sitt undir því að áfram bjóðist
hagstæðar flugferðir til landsins og
þá sérstaklega frá Bandaríkjunum.
Þaðan kom nálægt því þriðji hver
ferðamaður til Íslands árið 2018 og
lokist leiðir þaðan mun það hafa
áhrif í bráð og lengd.
Fall flugfélagsins er um leið
áskorun til stjórnvalda að taka
miklu betur utan um greinina en
gert hefur verið. Veikir innviðir og
afleitt vegakerfi á umferðarþungum
leiðum sverfa undan greininni og
draga hægt og bítandi úr henni
máttinn.

Veikir
innviðir
og afleitt vega
kerfi á um
ferðarþungum
leiðum
sverfa undan
greininni og
draga hægt
og bítandi úr
henni máttinn.

Þá er ljóst að hugmyndir
um hækkanir á sköttum og
álögum á ferðaþjónustu í landinu
verða að heyra sögunni til.
Samkeppnishæfið hvílir meðal
annars á því að virðisaukaskattur á
ferðaþjónustu sé sambærilegur og í
samkeppnislöndum okkar. Hækki
hann umfram það dregur úr þrótti og hæfni greinarinnar til að keppa um
áhuga ferðamanna á því að koma hingað.
Verðlag á Íslandi almennt er það hæsta í heimi sem er einn helsti
veikleiki ferðaþjónustunnar. Óhóf í verðlagi er líklegast til að draga úr
áhuga ferðamanna til lengri tíma, ef ekki er gætt þess hófs sem hægt
er. Ástæða verðlagsins er auðvitað að miklu leyti smæð myntarinnar og
kostnaðurinn við að halda krónunni úti, en því miður er ekki breytinga að
vænta á því fyrirkomulagi á næstu misserum.

Oddný G. Harðardóttir, alþingismaður, skrifar:

Blikur á lofti
F

erðaþjónustan hefur blómstrað
á Suðurlandi undanfarin ár.
Allar hliðar hennar hvort sem
er afþreying, gisting eða veitingasala
hafa blómstrað og ferðamönnum
fjölgað jafnt og þétt. Greiningar
sýna að næstum því allir erlendir
ferðamenn fara um Suðurland.
Samfélögin hafa breyst í takti við
vöxt atvinnugreinarinnar. Augljósasta
dæmið er Vík í Mýrdal þar sem
íbúum hefur fjölgað umtalsvert og um
helmingur þeirra er af erlendu bergi
brotnir.
Það var ljóst um nokkurt skeið að
flugfélagið WOW var í rekstrarvanda
þó flestir hafi vonað að flugfélagið
lifði hremmingarnar af. Það varð
hins vegar ekki svo og sú dapurlega
staðreynd ljós fyrir um viku síðan. Fall
WOW mun hafa tímabundin áhrif
á ferðaþjónustuna út um allt land, á
rekstur fyrirtækja sem og sveitarfélaga
og ríkissjóðs.
Sveitarfélög,
ríkisstjórnin
og
verkalýðsfélög þurfa allra fyrst að
taka höndum saman um að vinna
að lausnum fyrir fólkið sem missir
vinnuna. Fyrrverandi starfsmenn
WOW sem ekki fengu greidd laun um
síðustu mánaðarmót eru í mestum
vanda þessa dagana og þeir starfsmenn
flugstöðvar Leifs Eiríkssonar sem
misst hafa vinnuna nú þegar. Fleiri
munu bætast í hópinn á næstu vikum.

Fólkið verður í fjárhagslegum vanda
og þarfnast aðstoðar í þeim efnum
en einnig er afar mikilvægt að gætt sé
að börnum atvinnulausra og andlegri
líðan þeirra sem misst hafa vinnuna
og sjá ekki aðra í sjónmáli.

Nú reynir á

Skellurinn verður vonandi aðeins
tímabundinn en ljóst er að bregðast
þarf við bráðavanda næstu þrjá
mánuðina og sumarið gæti einnig
orðið erfitt, einkum fyrir skólafólk
sem þarf á sumarvinnu að halda.
Það reynir á pólitíkina þegar að
taka þarf á erfiðum málum. Nú þarf
ríkisstjórnin að taka tillit til stöðu mála
og endurskoða fjármálaáætlun sína til
næstu fimm ára miðað við breyttar
forsendur. Nú er ekki tíminn til að
draga lappirnar, halda að sér höndum
og sjá hvað setur. Nú er tíminn til
að bretta upp ermar, opna skóla og
símenntunarstofnanir fyrir þá sem
vilja styrkja stöðu sína í atvinnuleit,
styrkja félagsþjónustu sveitarfélaganna
og draga fyrirhugaðar skerðingar til
jöfnunarsjóðs sveitarfélaga til baka.
Nýta þarf niðursveifluna sem
víti til varnaðar og varða leiðina
upp með nýsköpun og styrkjum til
sprotafyrirtækja af ýmsum toga um
leið og farið er í kynningarátak á
íslenskri ferðaþjónustu og gæðum
hennar.

Öflugt atvinnulíf er undirstaða
velferðarinnar. Það er allra hagur
að atvinnulífið rétti hratt og vel úr
kútnum. Stjórnvöld verða að átta sig á
að þeirra aðkoma er nauðsynleg til að
ýta undir að til verði ný og fjölbreytt
atvinnutækifæri til viðbótar þeim sem
fyrir eru og einnig til að tryggja velferð
þeirra sem verða atvinnuleitendur
á næsti vikum. Samfylkingin mun
styðja alla viðleitni stjórnvalda í þessa
veru.
Oddný G. Harðardóttir,
alþingismaður Samfylkingarinnar í
Suðurkjördæmi.

Áföll í flugrekstrinum eru tímamót sem vert er að nýta til að meta upp
á nýtt stöðu ferðaþjónustunnar. Ígrunda vel sóknarfæri hennar, helstu
veikleika og í samstilltu átaki stjórnvalda og greinarinnar sjálfrar að
spyrna til nýrrar sóknar.
Björgvin G. Sigurðsson.
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SJARMI NAUT ÁRSINS
Ólína keypti fyrstu rauðu fjöðrina

L

ionsfólk seldi rauðu fjöðrina um allt
land um liðna helgi. Klúbbarnir á
Suðurlandi létu ekki sitt eftir liggja.
Ó
lína Þor
varðar
dóttir, sem var gestur á
fundi Dynks fyrr í vikunni, keypti fyrstu
fjöðrina sem klúbburinn seldi. Hér tekur
hún á móti fjöðrinni sem Sigurður Björg
vinsson, formaður Dynks, afhenti henni.

Á hinni myndinni eru þeir Bjarni Hlynur
Ásbjörsson og Aðalsteinn Guðmundsson í
fjaðrarsölu í búðinni á Flúðum.

Á

aðalfundi
Landsambands
kúa
bænda fyrr í mars var
Sjarmi 12090 frá Hrepp
hólum valinn besta nautið á Íslandi í
2012 árgangnum. Ekki er annað hægt
að segja en að hann sé Hrunverskur
í húð og hár þar sem faðir hans er
Koli frá Sól
heimum og móður
faðir
er Laski frá Dalbæ.&#8232;Ólafur og
Ásta veittu verðlaununum viðurtöku
frá Guðnýju Helgu formanni fagráðs í
nautgriparækt.
Á
huga
samir geta fengið nánari
upp
lýsingar um Sjarma hér: http://
nautaskra.net/naut/2012090
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Lilja í Vöfflukaffinu

21. Vöfflukaffi“ þessa vetrar hjá
Framsóknarfólki í Sveitarfélaginu
Árborg var haldið föstudaginn 5. apríl
sl. í Framsóknarsalnum við Eyravegi á
Selfossi.
Sérlegur gestur þessa Vöfflukaffis
var Lilja Alfreðsdóttir, menntaog menningarmálaráðherra og
varaformaður Framsóknarflokksins.
Lilja hafði frá mörgu að segja í
viðburðaríku starf ríkistjórnarinnar
þessar vikurnar og þá tók hún
sérstaklega fyrir sinn málaflokk í
mennta- og menningarmálum.
Húsfyllir var á Vöfflukaffinu
eins og oftast á þessum frábæru
mannlífsaukandi samkomum sem
aldrei verða ofþakkaðar. Meðal
gesta var Flateyringurinn Björn
Ingi Bjarnason sem búið hefur
á Eyrarbakka í tuttugu ár. Hann
ávarpaði ráðherrann og þakkaði

S í ð a n

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Ingólfur Geir
Gissurarson

Heiðar
Friðjónsson

Framkvæmdastjóri
Sölustjóri
Lögg.fasteignasali og Löggiltur
leigumiðlari
fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

skilning og mikilvægan stuðning
hennar
og
fjárveitingavaldsins
við Lýðháskólann á Flateyri sem
gjörbreytt
hefur
samfélaginu
þar til hins betra. Orðum sínum
fylgdi Björn Ingi efir með gjöfum
til Lilju sem voru tveir önfirskir
menningarmolar. Bókin „Nú brosir
nóttin“ sem bókaútgáfn Sæmundur
á Selfossi gaf út fyrir síðustu jól.
Bókin er ævisaga Guðmundar
Einarssonar bónda og refaskyttu
að Brekku á Ingjaldssandi í
Önundarfirði. Einnig diskur með
„Hljómsveitinni ÆFINGU“ frá
Flateyri sem er nú að fagna 50 ára
afmæli hljómsveitarinnar. Hann gat
þess að hljómsveitarstjórinn, Árni
Benediktsson, hefur búið á Selfossi
í tuttugu og hljómsveitarstarfinu
stýrt héðan úr Flóanum með góðum
mannlífs- og menningarlegum
árangri.

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
ÁSVALLAGATA 19 3JA HERB 88 fm- OPIÐ HÚS

ÖGURÁS 5 3JA HERB. 94,3 FM - OPIÐ HÚS

LAUGARNESEGUR 86,6 FM 2JA - OPIÐ HÚS
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NÝ COROLLA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 91322 03/19

HÚN ER KOMIN AFTUR

Verð frá: 3.990.000 kr.
Mest seld í heimi
Nýjasta kynslóð Corollu er komin í þremur glæsilegum gerðum sem taka sig best út með þig undir stýri.
Mátaðu þig við kraftmiklar Hybrid útfærslur hlaðbaksins, Corolla Hatchback; stallbaksins, Corolla Sedan
eða langbaksins, Corolla Touring Sports. Hver er þín týpa?
2 ára þjónustupakki fylgir með nýrri Corollu, viðskiptavinum að kostnaðarlausu.
Nú er 7 ára ábyrgð á öllum nýjum Toyota bifreiðum.

3+4 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

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. Gildir eingöngu um bíla sem fluttir eru inn af Toyota á Íslandi ehf. Birt með fyrirvara um villur.
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Menningarverðlaun og styrkveitingar
F

östudaginn 8. mars var mikið
um dýrðir í Sveitar
fé
laginu
Hornafirði, en þá fór fram af
hending styrkja og viður
kenninga
sveitarfélagsins í Nýheimum. Alls
voru 25 styrkir veittir, það voru styrkir
menningarmálanefndar, bæjarráðs,
fræðslu- og tómstundarnefndar, sem
og styrkir úr atvinnu- og rannsóknar
sjóði.
Matthildur Ásmundardóttir bæjar
stjóri, setti hátíðina og kom fram í
máli hennar mikilvægi þess að koma
saman og fagna fjölbreyttri menningu,
umhverfisvitund og frumkvöðlastarfi
í sveitarfélaginu því menning er sam
ofin samfélaginu og órjúfanlegur hluti
þess.

Menningarverðlaun 2018

Menningarverðlaun hafa verið veitt
frá árinu 1994 og í ár voru fjórir ein
staklingar tilnefndir til verðlaunanna.
Fram kom í ræðu Hólmfríðar Bryn
dísar Þrúðmarsdóttur varaformanns
menningar
nefndar, að helsta mark
mið Menningarmálanefndar væri
að hvetja til öflugs menningar
starfs
í samsstarfi við íbúa sveitarfélagsins.
Að þessu sinni hlaut Eva Bjarnadóttir
sem verðlaunin fyrir óeigingjarnt starf

í þágu menningar í Öræfum.
Síðan Eva og Peter settust að á
Fagur
hóls
mýri hefur Gamla slátur
húsið gengið í gengum endurnýjun líf
daga. Í ágúst síðastliðnum var vinnu
stofa hennar opnuð við há
tíð
lega
athöfn. Í tilefni af því var efnt til als
herjar listaveislu. Þar voru m.a. sýndir
gamlir munir frá tímum slátrunar og
sund
maga
vinnslu, lesnar upp vísna
keðjur milli Þorsteins Jóhannssonar í
Svínafelli og Halldóru Magnúsdóttur,
sem vann í afurðasölu S.Í.S, og haldnir
tónleikar, svo fátt eitt sé nefnt. Auk
þess hefur Eva verið boðin og búin
að leiðsegja gestum og gangandi um
Sláturhúsið og leiða í gegnum sögu
þess. Ennfremur hefur hún verið aðal
drif
fjöðurin í bóka
kynningu Ung
mennafélags Öræfa.

Menningarstyrkir

Alls bárust tíu um
sóknir um
Menningarstyrki, og eru þeir veittir
félagasamtökum og einstaklingum til
menningartengdra verkefna. Fram
kom í máli Hólmfríðar að með þessum
styrkjum vilji nefndin hvetja og
styrkja félagasamtök og einstaklinga
til frekari starfa í þágu menningar.
Eftirtalin félagasamtök hlutu styrk að

þessu sinni:
Gleði
gjafar, Blús og rokk
klúbbur
Hornafjarðar, Hornfirska skemmtifé
lagið,
Karlakórinn Jökull, Kvennakór
Hornafjarðar, Leikfélag Hornafjarðar,
Lúðrasveit Hornafjarðar, Samkór
Hornafjarðar, Foreldrafélag Horna
fjarðar og
Flón “uppsetning listviðburða í
fundarhúsinu í Lóni“

Atv innu og rannsóknarsjóður

Bjarn Ólafur Stefáns
son full
trúi í atvinnumálanefnd afhenti
styrki atvinnu og rannsóknarsjóðs,
fram kom í máli hans að í ár hafi
nefndinni borist sex metnaðarfullar
umsóknir. Hljóðaði heildarupphæð
umsóknanna upp á 3.8 miljónir en
alls voru 2.6 milljónir króna til út
hlutunar.
Einnig tók Bjarni Ólafur fram að
meginhlutverk sjóðsins væri: „Að efla
byggð og at
vinnu í Sveitar
fé
laginu
Hornafirði og er sjóðnum ætlað að
veita styrki til verkefna sem lúta að
atvinnuþróun, rannsóknum og ný
sköpun í Sveitarfélaginu Hornafirði.“
Í ár var einni milljón úthlutað úr
A-hluta og hlaut Jóhann Íris Ingólfs

dóttir styrkinn að þessu sinni fyrir
verkefnið Blóm í heimabyggð.
Úr B-hluta var út
hlutað 1.6
milljónum. Náttúrustofa Suðaustur
lands hlaut tvo styrki, annars
vegar
fyrir verk
efnið “Náttúru
stígur á
Höfn - Endur
nýjun á sól
kerfi og
skiltum við stíginn“ og hins
vegar
fyrir „Vöktun vað
fugla á leirum í
Skarðsfirði“ Ennfremur hlaut Fugla
athugunarstöð Suðurlands styrk fyrir
verkefnið „Varpútbreiðsla skúms á
Skeiðarársandi og í Ingólfshöfða“

Umhverfisv iðurkenning 2018

Finnur Smári Torfason formaður
umhverfisnefndar afhenti umhverfis
viðurkenningar. Sagði hann að helsta
markmið viðurkenninganna væri er
að vekja íbúa sveitarfélagsins til um
hugsunar um gildi náttúru og um
hverfis á samfélagið og jafnframt að
hvetja þá til að sýna náttúrunni og
umhverfinu tilhlýðilega virðingu.
Guðrún Sturlaugsdóttir hlaut
viðurkenningu fyrir einstaklings
framlag í þágu umhverfismála. Hún,
á
samt fjöl
skyldu sinni, hefur hvatt
Hornfirðinga til að huga að umhverfi
sínu í víðu samhengi. Guðrún kom af
stað pokasaumsverkefni sem hefur

undið upp á sig og má nú finna poka
stöðvar um allt land. Einnig er hún er
ein af stofnfélögum Umhverfissam
taka Austur-Skaftafellssýslu.
Raghildur Eymundsóttir hlaut
viðurkenningu fyrir fallega og snyrti
lega lóð að Holti 1 í Nesjum. Í umsögn
kom fram að viðurkenningin sé veitt
fyrir einstaklega fallega og ævintýra
legan garð með fjölbreyttum gróðri
sem er hirtur af einstakri natni. Þar
hafa ýmsar tegundir skotið rótum frá
náttúrunnar hendi og fengið að vaxa
þar og dafna, þar á meðal hinar ýmsu
berja
tegundir sem setja ævin
týra
legann svip á garðinn.
Leikskólinn Sjónarhóll hlaut
viðurkenningu í flokki fyrirtækja og
stofnana, fyrir vel heppnaða endur
gerð á lóð og húsnæði. Í umsögn kom
fram að frágangur á lóð í kringum
leikskólann falli vel að umhverfi sínu
og geta börn á öllum aldri fundið þar
eitthvað við sitt hæfi.
Athöfnin var hátíðleg, en Nanna
Imsland og Friðrik Jónsson stigu á
stokk og fluttu ís
lensk lög. Öllum
styrk- og verðlaunahöfum er óskað
til hamingju.
www.hornafjordur.is

9

11. apríl 2019

Loðnubrestur og gjaldþrot
WOW skekja landið

Þ

að skiptast á skin og skúrir í
íslensku samfélagi, ekki ólíkt
veður
farinu sem getur verið
risjótt. Út
synningurinn stendur á
landið og dælir á okkur éljagangi sem
bítur í andlitið svo svíður undan. En
öll él stytta upp um síðir og við erum
fljót að gleyma éljaklökkunum þegar
sólin brýtur sér loks leið í gegnum
þungt skýjaþykknið.

Loðnubrestur

Það voru ekki góðar fréttir þegar
loðnan lét ekki sjá sig og hefur það
gríðar
leg á
hrif í mörgum sveitar
fé
lögum og þar eru áhrifin hvað mest
í Vest
manna
eyjum og Höfn ef við
höldum okkur innan kjör
dæmisins.
Loðnan og uppsjávarveiði hefur verið
lungað í afkomu fyrirtækja, sjómanna
og landverkafólks á þessum stöðum
um ára
bil sem nú situr uppi með
sárt enni. Fyrirtækin hafa byggt upp
gríðarlega metnaðarfullar vinnslur
og ný skip sem geta afkastað miklu og
skapa mikil verðmæti sem nú skila sér
ekki í bæjar- eða ríkiskassann.
Það er margbúið að fara yfir það
tjón í tölum og öllum kunnugt hvað
afleiðingarnar eru þung
bærar. Við
brögðin við þessu eru rannsóknir á
loðnu
stofninum sem við vitum allt
of lítið um í breyti
legu lofts
lagi og
hlýnun sjávar.
Það var fyrst árið 1978 sem ein
hverjar rann
sóknir hófust á loðnu
stofninum en þær hafa bæði verið
litlar og trú
lega ekki nægjan
lega
mark
vissar vegna fjár
skorts. Rann
sóknar
skip Haf
ró eru bundinn við
bryggju of marga mánuði á ári og út
gerðin sjálf hefur þurft að senda veiði
skipin til loðnuleitar. Í ár er reiknað
með að kostnaður út
gerðarinnar
vegna þeirra framlaga nemi um 126
mkr. Við verðum að bregðast fljótt við
og auka fjárlög til Hafró til að rann
saka loðnuna og einnig þarf humarinn
meiri rannsóknir en stofninn liggur nú
við hrun og lítil sem engin veiði leifð í
ár. Hrun humarveiða hefur mikil áhrif
í veiðum og vinnslu á Höfn, Eyjum og
Þorlákshöfn.

Gjaldþrot WOW

Gjaldþrot WOW er svakalegt áfall
fyrir ferðaþjónustuna og sérstaklega
fyrir þá sem misstu atvinnuna, en ekki

eru öll kurl komin til grafar í því máli
og við munum ekki sjá fyrir endann á
þeim hörmungum strax. Mikilvægasta
verk
efnið er að við tökum utan
um
hvert annað og leggjum okkur fram
um að styðja við bakið á þeim sem
eiga um sárt að binda. Höggið á fjöl
skyldurnar er mikið, ferðaþjónustan
skelfur og við munum ekki sjá hver
endanleg dominó áhrifin verða fyrr en
síðasti teningurinn er fallinn.
Hundruðir munu missa atvinnuna
til skemmri tíma en það er stærra áfall
en áður hefur þekkst hér á landi og því
mikilvægt að við endurskoðum þær
á
ætlanir sem snúa að mann
frekum
framkvæmdum og geta orðið til þess
að draga úr högginu og vinnufúsar
hendur verði fljót
lega kallaðar til
starfa. Þar ber ríkið mikla ábyrg ekki
síður en sveitarfélögin sem skoða líka
sínar áætlanir.

Fílamaðurinn frumsýndur

Þ

ann 22. mars frumsýndi Leikfélag Hornafjarðar fílamanninn fyrir fullu
húsi.

Styrkja innv iði á Suður
nesjum

Á Suður
nesjum þar sem mesta
á
fallið dynur yfir verðum við að
styrkja innviðina, Heilbrigðisstofnun
Suður
nesja þarf stuðning, Fjöl
brautar
skólinn, Keilir og Mið
stöð
símenntunar. Sveitarfélögin eru að
bregðast hárrétt við aðsteðjandi vanda
að mínu mati og ég sé ekki betur en
ráðherrar og ríkisstjórn séu að gera
slíkt hið sama. Sveitarstjórnir á Suður
nesjum hafa þegar komið saman með
þingmönnum og lykilstarfsfólk er
komið í startholurnar og mun halda
utanum þau stóru verkefni sem eru
fram undan. Við getum treyst þeim
öfluga hópi fyrir stóru verk
efni og
þungu í forystu fyrir okkur öll. Fé
lagsmálaráðherra hefur þegar komið í
Reykjanesbæ til að kynna sér stöðuna
af eigin raun þegar mesta álagið er
og hefur þegar tilnefnt tengilið milli
ráðu
neytis og Suður
nesja og það
sama má segja um menntamálaráð
herra sem hefur kynnt sér viðbrögð
í skólum á Suðurnesjum sem er afar
mikilvægur þáttur í forvörnum fyrir
heimilin. Forsætisráðherra hefur hitt
sveitarstjórnarmenn af Suðurnesjum
en vandinn þar er yfirþyrmandi mikill
og þarfnast sértækra aðgerða og fjár
málaráðherra og ferða og nýsköpunar
ráð
herra eru að skoða að
gerðir á
svæðinu og fyrir ferða
þjónustuna í
landinu.

VOR Í ÁRBORG 2019
25. - 28. APRÍL

Stöndum betur en áður

Þjóðarbúið hefur sjaldan ef nokkru
sinni verið betur undirbúið áföllum
en einmitt nú, þó það sé ekki huggun
harmi gegn þegar til skemmri tíma
litið en þá skiptir sú staða ríkissjóðs
lykilatrið í uppbyggingunni fram
undan. Við Íslendingar höfum áður
lent í skakkaföllum, eldgos og hrun
fiskistofna en alltaf náð að rísa upp
aftur. Það gerum við líka í þetta sinn
og það eru allir að gera sitt besta og
við ætlum öll að ganga í takt þangað
til vandinn er að baki.
Ásmundur Friðriksson
alþingismaður.

17:00

21.00

16:00

16.00

Selurinn í Hljómlist án landamæra

S

elurinn – félagsstarf fyrir
fólk með fötlun 16 ára og
eldri, tók þátt í tónleikunum
„Hljómlist án landamæra“ sem
fóru fram 2.apríl nk. kl. 20:00 í
Hljómahöllinni í Reykjanesbæ.

Tveir félagar úr Selnum þeir Arnar
Árnarson og Svavar Jón Árnason
ásamt Magnúsi Kjartani Eyjólfssyni
úr Stuðlabandinu tóku þátt fyrir
hönd Selsins. Frítt var á tónleikana
og allir velkomnir.

Fimmtudagur 25. apríl - Sumardagurinn fyrsti
Menningarviðurkenning Sveitarfélags Árborgar 2019
afhent á Hótel Selfoss. Karítas Harpa og Unglingakór
Selfosskirkju flytja valdar söngperlur.
Opnun sýningar á Hótel Selfoss - Myndlistarfélag
Árnesinga og Ljósmyndaklúbburinn Blik.
Föstudagur 26. apríl
Kvöldstund með Þóri Geir. Gimli Kaffihús, Stokkseyri.
Þórir Geir og Fannar spila vel valda tóna í tilefni komu
sumars. Frítt inn
Laugardagur 27. apríl
Söngvaskáldið Svavar Knútur spilar í Eyrarbakkakirkju.
Allir velkomnir. Frítt inn
Sunnudagur 28. apríl
Bakkastofa Eyrarbakka, Valgeir Guðjóns og Ásta
Kristrún standa fyrir fjölskylduvænum fuglatónleikum
í sal gamla frystihúsins. Frítt inn

Nánar um dagskrá Vor í Árborg
á heimasíðu sveitarfélagsins – www.arborg.is
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Stofnfundur
Árnesingadeildar
Miðflokksins

-Guðmundur Kr. Jónsson kjörinn formaður.

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

Guðmundur Kr.
Jónsson formaður
Árnesingadeildar
Miðflokksins

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

S

tofnfundur Árnesingadeildar
Miðflokksins var haldinn
fimmtudaginn 21. mars og
eru nú er fjórar öflugar deildir,
auk kjördæmastjórnar, starfandi í
kjördæminu og mikill áhugi er á
stofnun fleiri deilda í kjördæminu,
segir í fréttatilkynningu frá flokknum.

NÝTT
Í LÚR

Frá stofnfundi
Árnesingadeildar
Miðflokksins

ti
Öll sæ
og bak t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
leg
stillan

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.

g

le
Stillan
rúm

NÝTT
Í LÚR
SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

ti
Öll sæ
leg
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

Stjórnina skipa:

Guðmundur Kr. Jónsson – formaður
Ari Már Ólafsson
Ásdís Bjarnadóttir
Guðrún Jóhannsdóttir
Baldvin Nielsen
Varastjórn:
Arnar Hlynur Ómarsson
Sólveig Guðjónsdóttir
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Yfir 600 manns hafa
séð saumastofuna

BYGGÐAFESTA OG BÚFERLAFLUTNINGAR

B

YGGÐAFESTA OG BÚFERLAFLUTNINGAR
Í RANGÁRVALLA- OG
SKAFTAFELLSSÝSLUM
* Aðstoð óskast! *
Nú
stendur
yfir
könnun
á
búsetusögu,
lífsgæðum
og
fyrirætlunum um framtíðarbúsetu
í bæjum og þorpum með færri en
2.000 íbúa.
Tilgangur könnunarinnar er að
auka skilning á sérstöðu og
áskorunum þessara byggðarlaga
og styðja við stefnumótun og aðgerðir

í byggðamálum.
Við þurfum a.m.k. 30% svörun í
viðkomandi byggðarlögum hverjum
landshluta og höfum nú þegar náð
19% á landsvísu.
Svörunin er hins vegar aðeins um
7% að meðaltali í byggðakjörnum
í Rangárvalla- og Skaftafellssýslum
og það vantar enn talsvert upp á
lágmarkið.
Sérstaklega vantar okkur vantar
fleiri svör frá íbúum af erlendum
uppruna, en aðeins örfá svör hafa
borist við pólskum og enskum

spurningalistum.
Öll hjálp væri afar vel þegin - til
dæmis með því að hnippa í vini og
kunningja í þessum byggðarlögum
eða jafnvel deila könnuninni
inn á facebook síður einstakra
byggðakjarna.
KÖNNUNIN Á ÍSLENSKU:
www.byggdir.is
SURVEY IN ENGLISH:
www.byggdir.is/english
ANKIETA W JĘZYKU
POLSKIM: www.byggdir.is/polski

L

eikfélag Ölfus sýnir nú
Saumastofuna eftir Kjartan
Ragnarsson
í
leikstjórn
Guðfinnu Gunnarsdóttur við miklar
vinsældir og hafa viðtökur við verkinu
verið afar góðar.
Sýningin var frumsýnd fyrir fullu
húsi 8. febrúar og fullt hefur verið
á allar 11 sýningarnar og loks var
uppselt á lokasýninguna föstudaginn

Loftviftur
viftuR upp í 7 m þvermál

29. mars.
Nú hafa um 600 manns hafa lagt
leið sína í Versali að sjá Leikfélag
Ölfuss þetta leikárið og óhætt er að
óska þeim til hamingju með þennan
árangur og láta sér hlakka til næstu
sýningar.
Mynd Róbert Karl af: Leikfélag
Ölfus.

Frá 60 cm - kíktu á úrvalið

dreifa varma - draga úr kyndiþörf
án viftu

Ójafn hiti og
heitast efst.

MEÐ viftu

Jafnari hiti og
bætt loftﬂæði

Gott loft - alltaf góð fjárfesting

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

Kæla á sumrin
Andaðu léttar

viftur.is
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Ég fer á fjöll

FERÐAFÉLAG ÍSLANDS
www.fi.is
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Hermann ráðinn
yfirmaður sjúkraflutninga

H

er
mann Marinó Maggýjar
son hefur verið ráðinn í stöðu
yfirmanns
sjúkraflutninga
við Heilbrigðisstofnun Suðurlands, frá
1. apríl 2019 til 5 ára. Hann hóf störf
sem sjúkraflutningamaður við Heilsu
gæslu Ólafsvíkur 1999. Síðan starfaði

hann sem lögreglumaður á Suðurlandi
og í framhaldi af því sem slökkviliðsog neyðarflutningamaður hjá slökkvi
liði höfuðborgarsvæðisins. Þá tók hann
við starfi sem sjúkra
flutninga
maður
við HSU árið 2010 og gegnir í dag
stöðu varðstjóra en var þar á undan

staðgengill varðstjóra frá árinu 2011.
Hann hefur s.l. 2 mánuði starfað tíma
bundið sem yfirmaður sjúkraflutninga
á Suðurlandi í afleysingum.
Her
mann Marinó hefur kennt
hjá Sjúkraflutningaskólanum frá árinu
2005 og einnig unnið við kennslu í
skyndi
hjálp. Hann býr að mikilli og
víð
tækri starfs
reynslu á þessu sviði
sjúkra
flutninga eða í sam
tals 20 ár.
Annað hvort eða bæði sem sjúkra- og
atvinnuslökkviliðsmaður og sem lög
regluþjónn. Hann hefur starfsmenntun
sem atvinnuslökkviliðsmaður, neyðar
flutningsmaður og sjúkraflutnings
maður, auk þess að hafa lokið prófi í
bifreiðasmíði. Nú síðast lauk Hermann
Marinó námi sem bráðatæknir (para
medic) frá National Medical Education
& Training Center í Boston árið 2017.
Her
mann Marinó hefur afar
góðan bak
grunn á sviði menntunar
og starfsreynslu fyrir starfið. Hermann
Marinó hefur fram
úr
skarandi sýn
á hvernig móta má skipu
lag sjúkra
flutninga hjá HSU. Hann hefur skýra
sýn á árangursríkar leiðir í rekstri og
stjórnun. Jafnframt hefur hann skarpa
sýn á faglegt forystuhlutverk yfirmanns
sjúkraflutninga, árangursrík samskipti
við samstarfsmenn og hvaða tækifæri
eru til áframhaldandi uppbyggingar
sjúkra
flutninga hjá HSU með hags
muni þjónustuþega að leiðarljósi í heil
brigðisumdæmi Suðurlands.
Herdís Gunnarsdóttir, forstjóri HSU

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 80x80 cm. 38.900

Verðdæmi 80cm. 29.544

Stórátak í þjónustu við
eldri borgara í Ölfusi
– Framkvæmt til framtíðar

S

em betur fer eru lífslíkur fólks að
aukast hratt og fólk almennt að
ná hærri aldri en nokkurri sinni
í sögu mannkynsins. Þessi kærkomna
fjölgun í elsta aldurshópnum leggur
nýjar og auknar skyldur á kjörna
fulltrúa hvað varðar þjónustu og ekki
hvað síst á aukin úrræði í búsetu- og
umönnunarmálum aldraðra. Á seinustu
árum hefur lítið verið framkvæmt í
okkar góða sveitarfélagi með það fyrir
augum að bæta þjónustu við eldri
borgara. Í aðdraganda kosninga hétu
frambjóðendur Sjálfstæðisflokksins því
að þar yrði breyting á ef þeir fengju til
þess umboð kjósenda. Sérstök alúð
yrði lögð á málaflokkinn með áherslu
á samstarf við eldri borgara og sjónum
yrði einkum beint að húsnæðismálum.
Nú er komið að því að standa við þau
orð.

Ólíkar áherslur

Þótt oftast sé sátt og samlyndi við
stjórn bæjarfélagsins þá gerist það
stundum að fólki greinir á um leiðir
að markmiðum. Oftast er hægt að tala
sig niður á sameiginlegan skilning.
Stundum gerist það þó að besta
niðurstaðan er að verða sammála um
að vera ósammála. Í málefnum aldraðra
ríkir einhugur meðal bæjarfulltrúa hvað
varðar viljan til bæta stöðuna. Slíkur
vilji var einnig hjá fyrri bæjarstjórn.
Sú hugmynd sem hún kynnti rétt fyrir
kosningar var þó ekki í þeim anda sem
núverandi meirihluti taldi æskilegan.
Þess vegna hefur nú verið gerð breyting
á áætlunum um uppbyggingu og
framkvæmdir í málaflokknum.

Unnið í ríku samstarfi við
Öldungaráð

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Sú hugmynd sem meirihluti
Sjálfstæðismanna hefur nú kynnt og
hrint af stað í bæjarstjórn er heildstæð
nálgun á þjónustu við aldraða með
aðaláherslu á húsnæðismál. Hún byggir
að stóru leyti á frumkvæði öldungaráðs
og hefur verið útfærð í nánu samstarfi
við ráðið. Það er gert til að tryggja
að samráð sé með formlegum hætti
enda öldungaráð einn mikilvægasti
samstarfsvettvangur
hvað
varðar
þjónustu við eldri borgara.

Nýr deildastjóri og heildræn
stefnumótun

Sturtuvængir
með lyftilöm
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Laus svunta
Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.Verð frá 47.630
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð!
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Sem fyrr segir er löngu tímabært
að hefja úrbætur í málefnum aldraðra
í Ölfusi og skerpa áherslur í þjónustu.
Á fyrstu vikum ársins auglýsti
sveitarfélagið því eftir deildastjóra í
málefnum aldraðra. Varð sú staða
til út úr stöðu forstöðumanns
þjónustumiðstöðvar aldraðra. Að
afloknu umsóknarferli var Ásrún
Jónsdóttir ráðin í starfið og hefur
hún störf núna í byrjun apríl. Ásrún
er með mikla reynslu af stjórnun
og
þekkingu
á
uppbyggingu
velferðarþjónustu. Hlutverk hennar
sem deildarstjóra verður ekki hvað síst
að leiða stefnumótun og áframhaldandi
uppbyggingu í málaflokknum.

Húsnæðismál, nýjar
leiguíbúðir strax á næsta ári

Í viðbót við löngu tímabæra
heildstæðastefnumótunímálaflokknum
leggur Sjálfstæðisflokkurinn nú í
upphafi kjörtímabilsins höfuðáherslu
á húsnæðismál aldraðra. Þannig hefur
nú verið kynnt áætlun um byggingu
á allt að 24 hagkvæmum, 50 m2,
leiguíbúðum og ætti fyrsti áfangi, 5
viðbótar leiguíbúðir, að geta verið
komin í framkvæmd eigi síðar en seinni
hluta þessa árs og þær í notkun á næsta
ári. Byggingin er á einni hæð með góðu
aðgengi að þeirri þjónustu sem veitt er
að Egilsbraut 9. Íbúðirnar eru bjartar
og fallegar tveggja herbergja íbúðir,
rétt tæplega 50m2 og svipar að mörgu
leiti til núverandi leiguíbúða í sama
fjölbýlishúsi. Því til viðbótar er stefnt að
því að skipuleggja nýjar lóðir fyrir allt
að 8 parhús við Sunnubraut þar sem
heimilt verður að byggja séreignaríbúðir
fyrir aldraða og mun sveitarfélagið leita
leiða til að tryggja hagkvæmni slíkra
bygginga og hagsmuni eldri borgara
hvað slík kaup varðar.

Endurbætur á dagdvöl

Samtöl við eldri borgara og starfsfólk
sveitarfélagsins hefa einnig leitt í ljós
ýmsa möguleika til að efla enn þjónustu
að Egilsbraut 9. Þannig verður á næstu
dögum skoðað sérstaklega að stórbæta
þjónustu dagdvalar og flytja hana í
miðrými hússins með tilheyrandi
framkvæmdum. Samhliða verður
skoðað hvernig bæta megi umhverfi
og þjónustu tengda námskeiðahaldi
fyrir aldraða, félagsstarfi þeirra,
handverksvinnu og fleira.

Hjúkrunarheimili

Með hækkandi aldri eykst eðlilega
þörfin á hjúkrunarrými. Í samræmi
við áherslur öldungaráðs hefur
bæjarstjórn því tekið ákvörðun um
að kalla eftir því að ríkið komi að
byggingu hjúkrunarheimilis hér í
sveitarfélaginu.

Augun af baksýnisspeglinum
og byggt upp til framtíðar

Í stað þess að stara í
baksýnisspegilinn og velta sér upp úr
smáatriðum um hver ætlaði að gera
hvað, hvenær hafa Sjálfstæðismenn í
Ölfusi tekið ákvörðun um að hrinda
þessum góðum verkum í framkvæmd.
Núverandi bæjarstjórn hefur öll,
óháð flokkslitum, einlægan vilja til
að bæta mjög stöðuna í málefnum
eldri borgara í góðu samstarfi við
þá sjálfa og að forskrift þeirra.
Við Sjálfstæðismenn trúum því af
einlægni að hamingjan búi hér og
með samstilltu átaki getum við tryggt
að það eigi við alla aldurshópa í okkar
góða samfélagi.
Gestur Þór Kristjánsson
Rakel Sveinsdóttir
Grétar Ingi Erlendsson
Steinar Lúðvíksson
www.hafnarfrettir.is
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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

VORTILBOÐ
110

100x57 frá sökkli

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f . 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

INNIFALIÐ :
FRÍR FLUTNINGUR
GRAFSKRIFT
UPPSETNING Á N-LANDI OG
HÖFUÐBORGARSVÆÐI

113

Hér hvíla hjónin frá Fagrabæ

Hörður Jökull
Jónsson

Guðríður Sóley
Jónsdóttir

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Minning ykkar er ljós í lífi okkar

Blessuð sé minning ykkar

130 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund
með lugt og vasa 368 þúsund

101

100x57 frá sökkli

150 cm sökkull
GRÁR - 298 þúsund
með lugt og vasa 368 þúsund

103

76x55 cm frá sökkli

103M

41x60 cm frá sökkli

68x47 cm frá sökkli
Hér hvíla hjónin

Hér hvílir

Ólafur Ólafsson
bóndi

f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015
Ljúf er þín minning

Ragnheiður
Árnadóttir
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Jóhann
Snorrason
f. 26.06. 1930
d. 26.06. 2015

Blessuð sé minning þeirra

Hér hvílir

Páll Pétur Pálsson
f. 26.06. 1926
d. 26.06. 2016
Ljúf er þín minning

66 cm sökkull
GRÁR - 149 þúsund

120 cm sökkull
GRÁR - 245 þúsund
með lugt og vasa 325 þúsund

80 cm sökkull
GRÁR - 198 þúsund

s: 466 2800 / 899 9370 sala@minnismerki.is minnismerki.is

4. tölublað
5. 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

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.

Aðild að íslenska
ferðaklasanum

A

ðild Hveragerðisbæjar að
Íslenska ferðaklasanum hefur
verið samþykkt af bæjarstjórn
og gildir samningurinn í eitt ár til
reynslu.
Með
samstarfinu
vonast
bæjarstjórn til þess að hægt verði
að efla ferðaþjónustu enn frekar í
bæjarfélaginu og að samstarfið feli í
sér ýmis góð og spennandi tækifæri
fyrir Hveragerðisbæ sem þar með færir
fulltrúum hans möguleika til eflingar
tengsla og nýrra verkefna.
Íslenski ferðaklasinn var formlega
stofnaður í mars 2015. Að klasanum
stendur breiður hópur ólíkra fyrirtækja,
sveitarfélaga og stofnana sem öll
hafa það markmið að ferðaþjónusta
vaxi og dafni til framtíðar. Helsta
hlutverk Íslenska ferðaklasans er
að efla samkeppnishæfni og auka
verðmætasköpun í ferðaþjónustu með
því að stuðla að nýsköpun, hvetja
til aukinnar hæfni og gæða á öllum
sviðum ásamt því að hvetja til að
innviðir greinarinnar séu styrktir.
Á vettvangi klasans eru fjölbreytt
verkefni, ýmsar ráðstefnur, málþing og
fræðsluerindi sem tengja saman ólíka
aðila og mynda grunn að samstarfi og
nýjum verkefnum.
Sveitarfélagið getur sótt sér nýja
þekkingu, færni og tengsl sem efla það í
þjónustu sinni við fyrirtækin á svæðinu
ásamt þjónustu við íbúa til lengri og
skemmri tíma. Þátttaka sveitarfélagins
er í leiðinni táknrænn stuðningur við
þau fyrirtæki á svæðinu sem stunda
öfluga ferðaþjónustu sem eflir um leið
áfangastaðinn bæði til búsetu með
auknu þjónustustigi og gerir svæðið
betur til þess fallið að ferðamenn
stoppi þar lengur við og njóti fleiri
þjónustuþátta.
Myndin er tekin við undirritun
samnings milli aðila en þar er
Ásta
Kristín
Sigurjónsdóttir,
framkvæmdastjóri
ásamt
Aldísi
Hafsteinsdóttur, bæjarstjóra.
www.hveragerdi.is

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is

Stracta bistro er opið
alla daga ársins
frá kl. 11.30-22.00.
Brunch um helgar.
Allir eru velkomnir, hótelgestir
jafnt sem aðrir gestir.

