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Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ.

Bjóðum
alla viðskiptavini
okkar velkomna
Framtak-Blossi
er orðinn umboðsaðili
fyrir
Volvo penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blos i erorðin umboðsaðil fyri
Sumarsýning Elfars Guðna
L

istmálarinn Elfar Guðni Þórðarson opnaði „sumarsýningu“ í sýningarsal sínum að Svartakletti í Menningarverstöðinni Hólmaröst
við Hafnargötu, Stokkseyri, á skírdag, fimmtudaginn 18. apríl sl. Mikill fjöldi gesta hefur komið á sýninguna fyrstu þrjár vikurnar
enda er sýningin sérlega glæsileg. Bls. 8-9.

50. Æfing í
Bæjarbíóí

Orkan er okkar

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

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

Á baráttudegi
verkalýðsins

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN

MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Leiðin út í lífið á ný

Olga kosin í
stjórn ÍSÍ

S

el
fyssingurinn Olga Bjarna
dóttir var kosin í framkvæmda
stjórn ÍSÍ á 74. Í
þrótta
þingi
Íþrótta– og Ólympíusambands Ís
lands sem var haldið um liðna helgi í
Reykjavík.
Tíu ein
staklingar voru í fram
boði til sjö sæta í stjórn ÍSÍ. Gunnar
Bragason frá Hellu var endurkjörinn
og því eru þrír Sunnlendingar í nýju
stjórninni en Selfyssingurinn Þráinn
Hafsteinsson var kosinn til fjögurra

L

augardaginn 4. maí, var útgáfu
bókarinnar Þegar kona brotnar
– og leiðin út í lífið á ný eftir
Sirrý Arnardóttur fagnað á Café Flóru,
Grasagarðinum í Laugardal.
Í bókinni eru sagðar sögur
kvenna kvenna sem kiknuðu undan
a&#769;lagi en risu aftur upp og
standa hnarreistar eftir; einlægar og
lærdómsríkar sögur sigurvegara.

ára á íþróttaþingi 2017. Meðal nýrra
stjórnar
manna er einnig Reyk
víkingurinn Knútur G. Hauksson en
hann er formaður Golfklúbbs Önd
verðarness.

En hvers vegna buguðust þær?
Hvað varð þeim til bjargar? Hver
er leiðin til baka eftir brot
lendingu
vegna kulnunar? Þá er einnig fjallað
um konur fyrri tíma, hvernig þær
brugðust við örmögnun, og rætt við
sálfræðing um hvað gerist þegar kona
brotnar og hver bjargráð hennar eru.

Þess má geta að mjög fáir Sunn
lendingar hafa átt sæti í stjórn ÍSÍ frá
upphafi. Auk Gunnars, Þráins og Olgu
eru það þau Sigurður Greipsson, Guð
mundur Kr. Jónsson, Unnur Stefáns
dóttir og Engilbert Olgeirsson.

Æfing 50 ára

Hitaveitu &
gasskápar

Lokadagstónleikar í Bæjarbíói

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

H
Flott sumarföt, fyrir flottar

konur

is

Netverslun www.belladonna.

afnarfirði laugardaginn 11.
maí n.k. kl: 20:30.
Það bar til þann 27.
desember 1968 að hljómsveitin Æfing
á Flateyri kom fram í fyrsta sinn á
fundi Verkalýðsfélagsins Skjaldar í
Samkomuhúsinu á Flateyri. Í hljóm
sveitinni voru: Árni Bene
dikts
son,
Kristján J. Jóhannesson, Sigmar Ólafs
son, Eiríkur Mikkaelsson og Gunn
laugur Mikkaelsson.
Hljóm
sveitin Æfing starfaði á
tveimur tíma
skeiðum þ.e. á Flat
eyri frá 1968 og fram yfir 1980 og
lék þá á dansleikjum um alla Vest
firði og reyndar víðar um land. Með
limir Æfingar á þessu tímabili voru
all
margir en Árni Bene
dikts
son og
Kristján J. Jóhannesson voru með alla
tíð.
Seinna tímabilið er frá 1990 og þá

bæði á samkomum sem Önfirðingafé
lagið í Reykjavík kom að með einum
eða öðrum hætti og við önnur sérstök
tækifæri, s.s. afmæli, brúðkaup og út
gáfutónleika.
Í hljóm
sveitinni Æfingu á þessu
tímabili hafa verið; Árni Benedikts
son, Kristján J. Jóhannesson, Sigurður
Björnsson, Jón Ingiberg Guðmunds
son, Ásbjörn Björgvinsson, Halldór
Gunnar Pálsson, Önundur Hafsteinn
Pálsson auk Óskars Þormarssonar og
Magnúsar Magnússonar.
Árið 2013 á
kváðu fé
lagarnir í
Æfingu að taka upp disk sem fékk
nafnið: Æfing - fyrstu 45 árin. Meðal
laga á þessum diski Æfingar eru: "Fínn
kall kellingin hans", "Kem eftir rétt
strax", "Allabúð", "Púki að Vestan" og
"Heima er best"

Meðlimir Æfingar á þessum
tímamótatónleikum eru:

Árni Benediktsson - gítar – söngur,
Sigurður Björns
son (Siggi Björns) gítar – söngur, Ásbjörn Björgvinsson
- bassi – söngur, Jón Ingiberg Guð
mundsson - gítar – söngur, Halldór
Gunnar Pálsson - gítar – söngur og
Óskar Þor
mars
son – trommur.Þess
má geta sérstaklega að hljómsveitar
stjóri Æfingar, Árni Bene
dikts
son,
hefur búið á Selfossi í tuttugu og fimm
ár og hefur hljómsveitarstarfinu þann
tíma verið stýrt héðan úr Flóanum
með góðum mannlífs- og menningar
legum
árangri.Mynd:Hljómsveitin
Æfing. F.v.: Jón Ingiberg Guðmunds
son, Siggi Björns, Árni Benediktsson,
Ásbjörn Björgvinsson og Halldór
Gunnar Pálsson.
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NÝTT NIKE

KARLAR

KONUR

NIKE SPORTSWEAR
STUTTBUXUR
Svartar, rauðar
5.995 kr.

NIKE CLASSIC PRO
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE AIR
TOPPUR
7.995 kr.

NIKE DRY BOLUR
4.995 kr.

NIKE TECH FLEECE
HETTUPEYSA
17.995 kr.

NIKE PRO INTERTWIST
BUXUR
8.995 kr.

NIKE SW
WINDRUNNER JAKKI
18.995 kr.

NIKE METCON 4 XD
25.995 kr.

BÖRN

NIKE TECH FLEECE GALLI
UNGBARNA
12.995 kr.
Grár
Blár
Bleikur

3 VERSLANIR
1 KARFA

AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT
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LEIÐARI

Staðan á stóra
sviðinu

Magnús Már Guðmundsson, framkvæmdastjóri
BSRB, ávarp flutt á hátíðarsamkomu stéttarfélaganna
á Suðurlandi, Hótel Selfossi 1. maí.

S

taðan í stjórn
málum
margra
Vesturlanda
hefur þróast með nokkuð
háskalegum hætti áratuginn
sem liðinn er frá alþjóðlegu fjár
málakreppunni. Lýðskrumarar
vaða uppi með óheyrilegu tjóni
þar sem alið er á ótta og for
dómum í garð þess útlenda og
óþekkta.
Brexit, Trump og þriðji orku
pakkinn eru dæmi um þetta.
Stað
reyndir skipta litlu, engu
skeytt um sannleikann en alið á
ótta og efasemdum sem eiga við
lítil sem engin rök að styðjast.
Staðan hérlendis er nokkuð sér
stæð, ef ekki hreinlega undar
leg, þar sem sá flokkur sem áður
kenndi sig við vinstri og grænt
er nú gengin í björg með íhaldi
og hægri flokkum landsins. Þar
er hann makindalegur mjög og
virðist ekki eiga í merkjanlegum
málefnalegum átökum við þá
flokka sem hann áður hélt að
kjósendum að hann væri hinn
mikli valkostur við til vinstri.
Ríkis
stjórn í
halds- og hægri
flokkanna þriggja er band
lag um ó
breytt á
stand gegn
hverskonar kerfisbreytingum:
Óbærilegt óréttlæti krónu
hagkerfisins og varðstöðu um
gömlu stjórnar
skrána en VG
hefur alla tíð verið hálf
volgt
í stuðningi við, ef ekki and
stæður, nýju stjórnarskránni.

Baráttudagur
verkalýðsins – Árborg

„

Staðan
hérlendis
er nokkuð
sérstæð, ef
ekki hreinlega
undarleg,
þar sem sá
flokkur sem
áður kenndi
sig við vinstri
og grænt er nú
gengin í björg
með íhaldi og
hægri flokkum
landsins.

Pólitískur harmur þeirra sem
aðhyllast frjálslyndi, jöfnuð og
umbætur í samfélaginu er sá að það blasir ekki við skýr valkostur
við íhaldsstjórnina einsog staðan er nú. Hin frjálslynda vinstri
miðja, Sam
fylkingin, Við
reisn og Píratar, virðast í besta falli
geta náð saman um 40% fylgi sem flýtur á milli þeirra á meðan
stjórnarflokkarnir plús Miðflokkur sitja að rest.
Því virðist hæpið að þessi hluti stjórnarandstöðunnar nái meiri
hluta í næstu kosningum þó allt geti gerst á þeim tíma sem kann
að vera þar til þær fara fram. Til að mið- og vinstri flokkarnir geti
myndað þokkalega sterka stjórn þyrfti fjórða flokkinn til og þá
í formi Framsóknarflokksins. Hinsvegar er afar ólíklegt að hann
skipti um lið enda, líkt og VG, virðist flokkurinn meira en sáttur
við samstarfið við Sjálfstæðisflokkinn.
Vera má að gengisþróun, verðlag og verðbólga blási óvænt lífi í
kröfu um nýjan og notahæfan gjaldmiðil í stað veikrar og flöktandi
krónu. Fjármagnskostnaður heimila og fyrirtækja er sá hæsti í
heimi og ákall um breytingar þar hlýtur að rísa fyrr en varir.
Húsnæðiskaupendur á Norðurlöndunum eiga kost á lánum sem
bera 1,8% vexti óverðtryggt, samanborið við 4-5% hér verðtryggt,
sem er í raun okurvextir þegar verðbætur bætast við þegar svo
háttar í krónuhagkerfinu.
Nýr og stöðugur gjaldmiðill er stærsta efnahagslega hagsmunamál
framtíðarinnar. Takist frjálslyndu mið- og vinstri flokkunum ekki
að setja það í framlínu umræðunnar er einboðið að stjórn íhaldsog hægriflokkanna sitji hér áfram. Mögulega með liðsinni Mið
flokksins sem bíður átekta á hliðarlínunni eftir að vera kallaður
inn á völlinn.
Björgvin G. Sigurðsson.

5. tölublað, 5. árgangur
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

K

æru fé
lagar – Til hamingju
með daginn!
Það er mér mikill heiður
að standa hér í dag með ykkur öllum
og taka þátt í þessari skemmtilegu há
tíðardagskrá.
En við stöndum hér í dag – saman
– til að berjast fyrir bættum kjörum og
bættum hag, og til að berjast gegn mis
rétti og óréttlæti, á vinnumarkaði sem
og í einkalífi.
Við stöndum saman hér í dag líkt
og við launafólk höfum staðið saman
í heila öld. Við stöndum hér til að
krefjast breytinga á samfélaginu okkar.
Eitt af því sem við viljum breyta
er vinnu
tíminn. Hann hefur verið
eitt af aðalbaráttumálum verkalýðs
hreyfingarinnar frá upphafi. Við höfum
náð árangri í baráttunni en í seinni tíð
hefur okkur miðað sérstaklega hægt.
Af
raksturinn af því er að flestir
búa við sama vinnutíma og fyrir tæpri
hálfri öld. Á sama tíma hafa kröfurnar
til launafólks breyst. Við búum ekki
lengur í sama samfélagi og foreldrar
okkar, afar okkar og ömmur ólust upp
í.
Við þekkjum flest afleiðingarnar af
þessum aukna hraða og álagi í sam
fé
laginu. Veikindi tengd kulnun og
streitu hafa aukist verulega. Þetta hefur
ekki bara áhrif á þá sem fyrir því verða
heldur hefur þetta einnig kostnað í för
með sér fyrir samfélagið allt.
BSRB hefur undan
farin ár staðið
fyrir tilraunaverkefnum um styttingu
vinnuvikunnar með Reykjavíkurborg
og ríkinu. Með því að stytta vinnu
vikuna í 36 stundir tókst að draga
úr streitueinkennum og einkennum
kulnunar. Það dró einnig úr fjarveru
starfsmanna vegna veikinda.
Á
samanburðarvinnustöðum
þar sem vinnuvikan var óbreytt hélt
þróunin hins vegar áfram í sömu átt
og áður. Þar reyndist starfsfólki sífellt
erfiðara að samþætta fjölskyldulífið og
vinnuna.
Nú hafa félagsmenn í stærstu verka
lýðsfélögunum á almenna markaðinum
samþykkt
svonefnda
Lífskjara
samninga. Þar er að finna fjölmörg at
riði sem geta bætt lífskjör launafólks og
því hljótum við öll að fagna.
Eitt af því sem þar má finna eru
ákvæði um styttingu vinnuvikunnar.
Þrátt fyrir að þessir samningar hafi
verið samþykktir eru enn stórir hópar
með lausa samninga. Þeirra á meðal
eru nær allir opinberir starfsmenn.
Það er fólkið sem sinnir mikil
vægri almannaþjónustu. Umönnunar
störfunum, kennslunni, lög
gæslunni
og öllum hinum störfunum sem sam
félagið getur ekki verið án.
Þetta eru störfin þar sem álagið og
einkenni kulnunar eru sífellt að aukast.
Þessir hópar gera þá augljósu kröfu
að við semjum um styttingu vinnu
vikunnar í þeim kjara
samnings
við
ræðum sem nú eru í gangi og það
ætlum við að gera.
Ágætu félagar.
Jöfnuður hefur verið lykilstef í bar
áttu verkalýðshreyfingarinnar frá upp
hafi. Baráttan fyrir samfélagi þar sem
þar sem allir eiga sinn sess og njóta
virðingar. Við höfum ekki alltaf haft
erindi sem erfiði í þessum efnum.
Nú er hins vegar komið að ögur
stundu – ekki bara hér á Íslandi heldur

alls staðar í heiminum – um hvort við
berum gæfu til að tryggja að enginn
gleymist í lífsgæðakapphlaupinu.
Áskorunin framundan er að allir
rói í sömu átt að félagslegum stöðug
leika.
Það er ljóst að launafólk mun ekki
eitt axla þá ábyrgð á meðan aðrir skara
eld að eigin köku.
Stjórn
völd þurfa að bæta lands
mönnum upp þær skerðingar sem áttu
sér stað í velferðarkerfinu eftir hrun.
Umræða um einkavæðingu í heil
brigðis
þjónustu heldur á
fram þrátt
fyrir að það sé löngu ljóst að það er
þvert á vilja þjóðarinnar.
Almannaþjónustan á að vera rekin
á þeim grunni að einstaklingar greiði
inn eftir efnum og taki út eftir þörfum.
Við sættum okkur ekki við samfélag
þar sem hinir efnameiru geta keypt sér
forgang á nauðsynlega þjónustu.
Það er óásættanlegt að fjármunir
sem verða til við þjónustu við sjúk
linga renni í vasa einkaaðila með arð
greiðslum. Einkarekstur dregur ekki
úr kostnaði hins opinbera.
Stjórn
völd verða að efla heil
brigðiskerfið á félagslegum grunni en
ekki á grundvelli hagnaðarsjónarmiða
þeirra sem vilja standa í einkarekstri.
Forsenda þess er sú að starfsum
hverfið sé gott svo starfs
fólkið geti
veitt góða þjónustu. Við eigum frá
bært starfsfólk í heilbrigðiskerfinu og
við þurfum að hlúa að þeim svo þau
geti hlúið að okkur.
Þrátt fyrir að fyrsta á
kvæði um
launajafnrétti hafi verið bundið í lög
fyrir 65 árum hefur okkur enn ekki
tekist að út
rýma mis
rétti á vinnu
markaði.
Við eigum að útrýma launamuni
kynjanna og tryggja jafnrétti á vinnu
markaði í eitt skipti fyrir öll.
Ekki bráðum. Ekki á næstunni.
Heldur núna!
Við verðum að skapa samfélag þar
sem störf eru metin að verðleikum,
sam
fé
lag þar sem allir njóta sömu
virðingar, möguleika og tækifæra óháð
kyni, fötlun, upp
runa, kyn
hneigð,
kynvitundar, kyneinkenna, kyn
tjáningar, aldri, búsetu, lífsskoðunar,
félagslegri stöðu eða efnahag.
Við höfum ýmis tæki til að stuðla
að jafnrétti á vinnumarkaði.
Nú þegar stjórnvöld hafa lofað að
lengja fæðingarorlofið í tólf mánuði
verða sveitar
fé
lögin að taka næsta
skref og tryggja dagvistun fyrir börn
strax og fæðingarorlofi lýkur.
Við þurfum að viðurkenna hversu
mikla ólaunaða vinnu konur inna af
hendi og auka framlög til heilbrigðis-

og velferðarmála til að létta álagi af
konum.
Að sama skapi þarf að endurmeta
laun kvenna
starfa út frá raun
veru
legu verðmæti þeirra og þeirri verð
mætasköpun sem störfin skila. Þessi
vítahringur er ekkert náttúrulögmál
heldur mannanna verk – og því má
breyta.
Við vitum öll hversu mikil
væg
samstaðan er launafólki. Án hennar
hefðum við ekki þau réttindi sem
við teljum sjálfsögð í dag. Í dag þykir
okkur sjálfsagt að eiga samningsrétt
og veikindarétt. Okkur þykir eðlilegt
að fara í fæðingarorlof, eiga launað or
lof og margt fleira.
Stað
reyndin er sú að það hefur
í mörgum til
vikum kostað miklar
fórnir og oft hörð átök að tryggja
launafólki þessi réttindi.
Þó við höfum náð miklum árangri
í starfi verka
lýðs
hreyfingarinnar er
líka margt óunnið. Þessi barátta fer
ekki bara fram við samninga
borðið
eða á fundum með stjórnvöldum. Við
tökum öll þátt.
Við tökum þátt í baráttunni fyrir
bættum lífskjörum með því að vera í
stéttarfélögum og taka þátt í starfsemi
þeirra.
Við tökum þátt með því að taka að
okkur að vera trúnaðarmenn á vinnu
stöðum.
Við tökum þátt með því að kjósa
um samninga og forystufólk okkar fé
laga. Og við getum líka tekið þátt með
því að benda á það sem fer úrskeiðis á
vinnustaðnum. Þeir sem reyna órétt
læti eða upp
lifa vanda
mál á eigin
skinni geta vakið athygli á því. Þeir
sem verða vitni að vandamálum geta
líka bent á þau.
Þannig getum við lagt okkar af
mörkum til að aðrir lendi ekki í því
sama. Það gerum við með því að hafa
sam
band við okkar stéttar
fé
lag sem
grípur til aðgerða.
Saman breytum við samfélaginu!
Í dag, á baráttudegi verkalýðsins,
fögnum við þeim sigrum sem launa
fólk hefur náð með sameiginlegri bar
áttu fyrir bættum kjörum.
En við erum líka hér til að sýna
samstöðu og sýna að við erum tilbúin
að halda baráttunni áfram.
Við ætlum okkur að halda áfram að
jafna kjörin og tryggja að hér á Íslandi
verði réttlátt samfélag fyrir okkur öll.
Þess vegna verðum við að standa
þétt saman í baráttunni áfram.
Kæru fé
lagar, til hamingju með
daginn!
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SUÐUR SÚKKULAÐI:

Íslensk framleiðsla

Handgert konfektsúkkulaði

Þ

etta súkkulaði er ekki eitthvað
sem þú kaupir þegar þig langar í
nammi úti í sjoppu, heldur meira
þegar þú vilt gera virkilega vel við þig
eða færa einhverjum sælkeragjöf,“
segir Finnur Bjarki Tryggvason en hann
rekur súkkulaðigerðina Suður Súkkulaði
ásamt eiginkonu sinni, Magneu Þóreyju
Hilmarsdóttur. Þau framleiða sex
tegundir úr hágæða hráefni frá belgísk/
frönskum framleiðanda og einnig er
konfektframleiðsla í pípunum.
„Við kaupum hráefni sem er unnið
úr kakóbaunum. Þetta er því hrein og
góð afurð. Það er ákveðið hollustugildi í svona konfektsúkkulaði, unnið
úr kakómassa og kakósmjöri. Það er
töluverð upplifun og mettun í hverjum
mola, er mér óhætt að segja.“
Fjórar af tegundum sex sem Suður Súkkulaði framleiðir eru hreint
súkkulaði, misjafnlega dökkt, en í tvær
er blandað döðlum og heslihnetum
annars vegar og hins vegar pekanhnetum og kirsuberjakrispi. „Ein af
tegundunum okkar er lífrænt, dökkt
súkkulaði og í því eru þrjú innihaldsefni,

lífrænn hrásykur, lífrænn kakómassi og
lífrænt kakósmjör. Ég held að við höfum
veðjað á rétt með því að fara út í þetta
lífræna því þeir sem eru fyrir dökkt
súkkulaði vilja gjarnan fara alla leið.“
Aðspurður segir Finnur að vissulega
sé töluverður sykur í vörunni en þó
minna en margir haldi. „Við erum með
71% hreint súkkulaði en mörgum finnst
það silkimjúkt og bragðast meira eins
og 55–60% hreint súkkulaði.“ Suður
Súkkulaði er með lögheimili á Hvolsvelli
en starfsstöð að Goðalandi í Fljótshlíð.
„Við höfum verið mest á Suðurlandinu
en erum að teygja okkur víðar um
landið, til Reykjavíkur, í Borgarfjörð, á
Suðurnes og austur á við og það var
nokkuð stórt skref að fara í flugstöðina,“
segir Finnur en Suður Súkkulaði kom
fyrst með vöru á markað í júní 2017.
Fyrirtækið stækkar hægt og rólega en bæði Íslendingar og erlendir
ferðamenn kunna vel að meta þetta
handgerða gæðasúkkulaði þar sem sú
hollusta sem gott súkkulaði býr yfir fær
að njóta sín ásamt ljúffengu bragði.
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Ari Trausti Guðmundsson, alþingismaður VG skrifar:

Orkan okkar
upp í stjórnar
skrána og upp
bygging
í orku
geiranum miðuð við inn
lenda
notkun raforku.

Staðan í orkumálum ESB

R

aforka er vara á Íslandi, frá og
með að
gengi okkar að EESsamningnum 1994, og enn
frekar eftir samþykkt 1. og 2. orku
pakkans. Um 80% orkunnar er nýtt í
orkufrekan iðnað og varla óeðlilegt að
hún teljist vara í viðskiptum.

Raforkuframleiðsla og raforku
sala eru aðskilin og nokkur fyrirtæki
vinna í báðum greinum. Há
spennu
dreifing er í höndum Landsnets. Það
er í eigu fjögurra orkufyrirtækja og eru
aðaleigendur Landsvirkjun og Orka
náttúrunnar. Burðarásar orkufram
leiðslu og -flutnings eru sem sagt í
opinberri eigu. Stjórnmálaflokkar nú til
dags stefna ekki að einkavæðingu fyrir
tækjanna. Hins vegar er erlendum fjár
festum heimilt að fjárfesta í orkufyrir
tækjum, eins og í öðrum fyrirtækjum,
nema í sjávarútvegi. Markaðsvæðing
í hagkerfi er ekki sjálfkrafa vinsamleg
alþýðu manna en hún merkir heldur
ekki að vald ESB, EFTA eða annarra
fjölþjóðabandalaga sé þar með orðið,
eða verði, óhjákvæmilega yfirþjóðlegt
og ráði innri orkumálum ríkja. Stjórn
málaákvarðanir innan og á milli ríkja
þarf til þess, og eflaust fleira.
Orkustofnun er ríkisstofnun. Hlut
verk OS er m.a. að fara með stjórn
sýslu í orkumálum og afla þekkingar á
nýtingu orkulinda, vinna á áætlanagerð
um orkubúskapinn, vera ríkisstjórn til
ráðuneytis, veita leyfi til rannsókna og
nýtingar og annast eftirlit með fram
kvæmd raforkulaga, þ.m.t. flutningi og
dreifingu raforku. OS metur orkuþörf
samfélagsins til margra áratuga í senn.
Fram til 2050 verður þörf á a.m.k.
500 MW raf
afli vegna í
búa
fjölgunar,
lítilla, meðal
stórra og all
stórra iðn
fyrirtækja (stóriðja undanskilin),
orkuskipta og nýsköpunar, til viðbótar
við laust/ó
notað afl (um 200 MW).
Komi hingað stór gagnaver má auð
veldlega gera ráð fyrir samanlagt 500
- 1.000 MW í viðbót. Það gæti fengist
úr starfandi vatnsaflsvirkjunum vegna
jöklarýrnunar og meira vatnsrennslis
og endur
bóta á hverflum og svo úr
nýjum virkjunum með vatnsafli, jarð
varma og vind
a
fli. Öflug mat
væla
vinnsla til útflutnings („stóriðja“) gæti
líka komi til skjalana, einkum í ylrækt.
Óvissuþættir til langframa eru þó aug
ljósir: Lokun einhverra málm- og kísil
iðju
vera og árangurs
rík djúp
borun í
háhitasvæðum sem getur margfaldað
afl sérhverrar borholu.
Hvernig sem fer er ljóst að raforka
til útflutnings um sæstreng (500 – 1.000
MW) er fjarri lagi. Mikil samstaða er
um að hægt verði farið í orkuvinnslu
og ekki aflað meiri raforku nema til
starfsemi sem fellur að sjálfbærni og
áætlunum á borð við Rammaáætlun
(eins og hún verður eftir einhver ár).
Brýnt er að auðlindaákvæði verði tekið

ESB keppir ötul
lega að því að
ná
ásættanlegum
loftslagsmark
miðum og auka öryggi raforkumála á
meginlandinu. M.a. þess vegna er til
orðið samtengt raforkuflutningsnet
í stórum hluta álfunnar. Það byggir
á svo
kölluðum frjálsum við
skiptum
á grunni ríkjandi hag
kerfis, kapítal
ismans. Um orkusölu er samið á við
skiptagrunni, örugglega með hagnað í
huga. Land tengist inn á netið að eigin
ákvörðun, metur sjálft orku aflögu til
sölu og ákveður, ef svo ber til, að auka
við framleiðsluna, landinu í hag. Þetta
hefur áhrif á raforkuverð heima fyrir;
oft til hækkunar en líka til lækkunar;
allt eftir megineðli orkuframleiðslu
og orku
þörf hvers lands. Raf
orkan
streymir enda í gagnstæðar áttir!
Viðskipti með orku sem vöru milli
landa getur valdið deilum milli þeirra
eða að samningar séu ýmist brotnir eða
teljast óeðlilegir með einhverjum hætti.
Stofnuninni ACER, sem er samstarfs
stofnun nærri 30 inn
lendra eftir
lits
stofnana, er ætlað að hafa eftirlit með
raforkuflutningum og raforkusölu eins
og slíkt gerist hverju sinni samkvæmt
ákvörðun tveggja eða fleiri landa. Hún
er ekki yfirþjóðleg valdastofnun sem
getur skipað fyrir um orkusölu (magn,
nýjar línur eða fleiri orkuver). En úr
skurðir hennar eru endanlegir frammi
fyrir deiluaðilum innan ESB, rétt eins
og við þekkjum um fleiri evrópskar
stofnanir.
Hollt er að horfa á raunveruleikann
í þessum efnum. Hvergi hefur mér
tekist að finna dæmi um að ríki sé
birtur úrskurður um að það skuli bæta
við raforku til útflutnings, leggja nýjar
háspennulínur að landamærum eða
leggja rafstreng í sjó. Ekki hafa Danir
og Kýpurbúar orðið fyrir því með sitt
vindafl, ekki Svíar með sína sölu yfir til
Finnlands, Ungverjar með mikinn lág
hita eða Rúmenar með verulegt vatns
afl. Auðvelt er að halda fram fölskum
orðum um yfirþjóðlegt vald ACER en
sýna aldrei fram á dæmi þess að það
hafi leitt til valdboða sem ríki neyðist
til að hlíta. Vissulega gæti stofnunin t.d.
krafist við
bótar
afls í virka flutnings
flínu yfir landamæri ef samningar full
valda ríkja kveða á um orkumagn sem
eitt ríkið stendur ekki við.
En það er ekki merki um yfir
þjóðlegt ofurvald heldur virkt eftirlit
með að milli
ríkja
samningar um raf
orkuflutning og sölu séu haldnir, þ. e.
orkusölusamningar sem eiga að gilda
um þær flutningslínur sem þegar eru
fyrir hendi. Komi til þess að ESB gefi
út til
skipanir um mið
stýrða orku
framleiðslu í 28 löndum þarf til þess
nýja stjórnmálastöðu, samþykki allra
landanna um afsal hluta fullveldis og
mikla breytingu á ESB. Slíkur fráleitur
háttur á orkuframleiðslu tæki ekki til
lit til ólíkra aðstæðna í löndunum og
þaðan af síður til efna
hags
á
stands í
hverju landi.
Til
skipun um meiri orku
fram
leiðslu í löndum og aukinn útflutning
færi þá langt fram úr þeim reglum að
hvert land ræður yfir sínum auðlindum
í jörð (olíu, gasi, kolum, málmum,
jarðefnum og jarðhita) og á yfirborði
(lausum jarð
lögum, s.s. eftir
sóttum
steypusandi og rennandi vatni). Dæmi
um þvinguð viðskipti með afurðir ein

hverra auðlinda af þessu tagi liggja ekki
á lausu, andstæðingum 3. orkupakkans
til umhugsunar.

EES-gerðir

Tiltekið ferli, sem hefst í Brussel,
með að
komu full
trúa ESB og EESríkjanna, endar venjulega á innleiðingu
á tilskipunum ESB í lög og reglugerðir
EES-landanna, ef um það semst og
fyrirvarar gerðir þegar svo ber undir.
Alloft þarf að aflétta stjórnskipulegum
fyrirvara með umfjöllun á þjóðþingi
EES-lands. Mun ekki rekja ferlið nánar
hér, rúmsins vegna. Snemma í ferlinu
er unnt að aðlaga tilskipanir aðstæðum
landa og vinna að
tilhliðrunum. Ísland hefur liðið fyrir
eigið fámenni í matstarfinu í Brussel og
oft haft náið samstarf við Norðmenn
til að auðvelda vinnuna. Sameiginlega
EES-nefndin er burðarásin. Í sumum
tilvikum er unnt að fara fram á viða
miklar tilslakanir eða undanþágur frá
tilskipunum en þá þarf samþykki allra
28 ESB-ríkjanna. Beiðni um slíkt „eftir
á“ verður ólíklega samþykkt.
Nú er verið að bæta við mann
aflann og efla EES-vinnuna í þessum
efnum. Ísland hefur tekið upp um það
bil 15% af regluverki ESB í gegnum
EES-samninginn. Alkunna er að margt
af því hefur verið til mikils gagns fyrir
samfélagið, t.d. margvísleg réttindamál,
samstarf í menntamálum og vísindum
og hvað útflutning varðar. Verulegur
meirihlutastuðningur er við samstarf í
samræmi við EES-samninginn.
Þriðji orku
pakkinn er tíu ára.
Nokkrar til
skipanir sem mynda
pakkann gagnvart EES fjalla um raf
orkueftirlit. ESA (eftirlitsstofnun
EFTA) kemur þar í stað ACER (og
vinnur náið með henni), á
samt
aukinni neytendavernd og gegnsæi á
raforkumarkaði. Pakkinn í heild gildir
um þá um orkuflutninga yfir landa
mæri sem fyrir eru og um það sem
að samningum ríkja lýtur og auðvitað
um viðbótar orkuflutninga sem ríki
ákveða sjálf á hverjum tíma.
EES-gerðir reyna alloft á stjórn
skipunina, þ.e. valda mati á framsali
ríkisvalds. Jafnan hefur verið metið
svo að fram
salið sé lítil
vægt eða
ekkert og þar með ásættanlegt. Þetta
er viljandi eða óviljandi sagt vera and
stætt fullveldi, sjálfsákvörðunarrétti,
sjálfstæði eða sjálfræði. Allt eru þetta
hugtök sem hafa tiltekna merkingu,
jafn
vel um
deilda, í þjóðar
rétti, og
oft notuð án þekkingar á inntakinu.
Hvað sem því líður er rétt að viðhafa
al
mennt var
úð á upp
tökum EESgerða og koma ákvæði um framsal

ríkisvalds og/eða fullveldis í stjórnar
skrá. Árið 2013-16, í stjórnartíð Sig
mundar Davíðs, Framsóknar og Sjálf
stæðis
flokks, þegar helsta tæki
færi
til undanþága frá 3. orkupakkanum
gafst, var ekkert að gert.

Ísland og 3. orkupakkinn

Stjórnarflokkarnir hafa ekki tekið
við innleiðingu 3. orkupakkans með
flýti eða léttúð. Unnið þétt að undir
búningi og fengið a.m.k. 5 lögfræði
álit um stjórnskipulegan fyrirvara
og þýðingu eða afleiðingar af inn
leiðingu pakkans. Flest eru álitin, í
örstuttu máli, jákvæð og langt í frá
talið að Ísland missi völd yfir orku
lindum sínum. Eitt álit gengur lengst,
þ.e. telur að best fari á sem skýrustum
fyrirvara. Ríkisstjórnin vinnur m.a.
eftir álitinu með því að lögfesta sam
þykki Al
þingis fyrir tengingu með
raf
streng við um
heiminn. Hvorki
ESA né ESB getur þvingað fram gerð
og lagningu sæstrengs eða lagningu
raflína frá nýjum virkjunum eða eldri
virkjunum sem allt í einu myndu
framleiða orku á lausu af því t.d. álver
lokar. Hvergi í reglugerð um ACER
stendur neitt í þessa veru og þarf vel
pælda útúrsnúninga til þess að láta
líta svo út að ESB hafi vald til það
skikka Ísland til að selja 1.000 MW
til meginlandsins. Samningar um sæ
streng yrðu ávallt unnir á almennum
forsendum EES-samningsins, ekki 3.
orkupakkans.
Fyrirvarinn er þessi í hnotskurn:
Sæstrengur er á forræði þjóðarinnar
sjálfrar og orka til hans sömuleiðis.
Hún er ekki til núna og verður ekki
framleidd nema fyrir liggi áætlanir
og samþykki stjórnvaldsstofnana.
Dreifi
kerfi orku í við
komandi sæ
streng er líka á forræði þjóðarinnar,
eða með öðrum orðum á valdi Al
þingis, í öllum til
vikum. Úr
skurði
ESA á næstu árum, sem er afar ólík
legt, að fyrirvarinn gangi ekki upp,
verðum við að mæta því með rökum
og vörnum.
Án sæ
strengs veldur 3. orku
pakkinn því að raforkueftirlit Orku
stofnunar verður skilið frá henni.
Ný eftir
lits
stofnun lítur þá til með
viðskiptum innanlands með raforku
en ekki til útlanda, fylgir evrópskum
neyt
enda
reglum og veldur auknu
gegn
sæi á þessum sama markaði.
Verið er að auka sjálfstæði eftirlits
stofnunar með orkusölu. Orkustofnun
að öðru leyti breytist ekki og sú stað
hæfing að „verið sé að veita ESB
vald yfir Orkustofnun“ er öfugmæli.
Orkuverð hreyfist auðvitað ekki því
tenginguna við megin
landið vantar.

Heimili Alþingi einhvern tíma gerð
og lagningu sæ
strengs gildir eftir
lit
ESA/ACER með orkusölu um hann
og einnig, eftir sem áður, eftirlit með
innlendum viðskiptum með raforku.
Sæstrengurinn frá Íslandi er mjög
flókin tæknileg framkvæmd en mögu
leg. Hann er miklu áhættusamari og
dýrari en línur sem hafa verið lagðir í
Norðursjóinn eða Eystrasaltið. Liggur
m.a. niður landgrunnshallann, þar sem
skriðuföll eru alltíð, og á allt að 1.0001.500 m dýpi, nærri 1.200 km leið, Ég
hef hitt full
trúa breska fyrir
tækisins
Atlantic Super Connection og tel að
vinnan hafi alla tíð verið fremur lág
stemmd fýsi
leika
könnun. Hún hófst
að frumkvæði ríkisstjórna Sigmundar
Davíðs Gunnlaugssonar og David Ca
merons. Fyrir
vari Sig
mundar Davíðs
snerist þá um orkuverðið eitt en ekki
yfirþjóðleg völd ACER og glötuð orku
yfiráð Íslendinga. Hann vissi þá betur
en svo og veit enn! Sæstrengurinn er
hrein hagnaðardrifin hugmynd einka
fyrirtækis sem fær stuðning frá breska
ríkinu ef það getur fjár
magnað sæ
streng að hluta. Orkan fullnægir smá
broti af orkuþörf Stóra-Bretlands. Auð
vitað gæti salan skipt okkur máli, ef við
fengjum hagstætt verð fyrir orkuna, en
bæði hækkað raforkuverð og útvegun
orku til að selja hentaði okkur alls ekki.
Nú hefur fýsileikakönnun sæstrengs
(ICE-Link) verið hætt og könnunar
verk
efnið aftur
kallað að skipun ís
lensku ríkisstjórnarinnar.
Munum líka að svo kann að fara að
Bretar standi utan ESB. Samningar um
sæstreng væru þá tvíhliða gjörningur
fullvalda ríkja án virks, margþjóðlegs
eftir
lits
aðila en undir gerðar
dómi ef
deilur yrðu uppi.

Að lokum

Orku
auð
lindir okkar eru ekki í
hættu. Þær geta orðið það, en þá af
öðrum, nú óþekktum, orsökum. Af
greiðsla ríkisstjórnarinnar jafngildir
ekki útsölutilboði á raforku, heldur
á
byrgri af
greiðslu EES-gerðar sem
varðar okkur miklu um eðlileg sam
skipti við umheiminn. Hér á landi er
ekki meirihlutavilji fyrir uppsögn EESsamningsins eða umsókn um aðild að
ESB. Við getum lagfært innviði, bætt
lífskjör fjöldans, aukið félagslegt rétt
læti og jafn
rétti innan ríkjandi hag
kerfis, með víðtækri samstöðu ólíkra
afla. Kerfið tryggir allt slíkt ekki til
lang
frama né leysum við lofts
lags
vandann og umhverfismál nema með
nýju sjálfbæru hag
kerfi sem byggir
samstöðu, jafnrétti og mannúð. En bar
áttan fyrir því öllu saman er annað og
flóknara mál.
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Sumarsýning Elfars Guðna

L

istmálarinn Elfar Guðni Þórðar
son opnaði „sumar
sýningu“ í
sýningar
sal sínum að Svarta
kletti í Menningarverstöðinni Hólma
röst við Hafnargötu, Stokkseyri, á skír
dag, fimmtudaginn 18. apríl sl. Mikill
fjöldi gesta hefur komið á sýninguna
fyrstu þrjár vikurnar enda er sýningin
sérlega glæsileg.
Opið verður á
fram allar helgar í
maí; föstu- laugar- og sunnudaga kl.
14 – 18 og átti sýnuingunni að ljúka
á sjómannadaginn 2. júní n.k. Vegna
þessarar góðu að
sóknar hefur hvíta
sunnu
helginni verið bætt við og
sýningarlok verða 10. júní n.k. annan í
hvítasunnu.Menningarverstöðin 20 ára

Vert er að geta þess að lista- og
menningarstarfsemi í Menningarver
stöðinni Hólmaröst er 20 ára á þessu
ári. Upphaf þess er að Fiskvinnslan
Hólmaröst hóf strafsemi í þessu hús
næði fyrrum Hraðfrystihúss Stokks
eyrar sumarið 1999. Fljót
lega fóru
eig
endurnir; Björn Ingi Bjarna
son
og Einar S. Einarsson að vinna í því
að lagfæra og breyta hinu stóra hús
næði fyrir ýmsa lista- og menningar
starfsemi og standa fyrir margþættu
mannlíf sem því fylgir. Fyrsta sam
koman var þann 12. októ
ber 1999
á afmælisdegi Stokkseyringsins og
tónskáldsins Páls Ísólfssonar. Fyrstur
síðan að koma til sameignar og starf
semi í þessu nýja hlut
verki hússins

var ein
mitt Elfar Guðni Þórðar
son,
listmálari og á þar glæsilegan lista
manns
feril sem Sunn
lendingar og
fleiri þekkja vel.Nafn
gjöfinNú á
tuttugu ára af
mæli Menningar
ver
stöðvarinnar sem er fram
undan er
rétt að rifja upp að þetta frábæra nafn
„Menningarverstöðin“ varð til í spjalli
á ritstjórn blaðsins Gluggans og eiga;
Þóra Þórarinsdóttir, Soffía Sigurðar
dóttir og Þórdís Jónsdóttir heiðurinn
að nafninu.
Björn Ingi Bjarnason á Eyrarbakka
færði til myndar nokkra af gestunum
fyrstu dagana á sumarsýningu Elfars
Guðna.

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrsog
iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir
Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Smíðað eftir máli
• Stuttur afhendingartími
Iðnaðarhurðir
• Hágæða íslensk
Smíðað
eftir
máli
Smíðað
eftir
málimeð gönguhurð
•
Stuttur
afhendingartími
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
•
Stuttur
afhendingartími
•
Stuttur
afhendingartími
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
• Stuttur afhendingartími Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
Iðnaðarhurðir
•
Hágæða
íslensk
•
Hágæða
íslensk
Iðnaðarhurðir
• Hágæða
íslensk
•framleiðsla
Hágæða
íslensk
Bílskúrshurðir
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
• Val um
fjölda
lita
í
framleiðsla
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
Smíðað
eftir
máli
Iðnaðarhurðir
með
gönguhurð
framleiðsla
• Stuttur
afhendingartími
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
Val• um
lita
í í
Val fjölda
umlita
fjölda
RAL-litakerfinu
Hurðir
í trékarma
Bílskúrshurðir
Bílskúrshurðir
• Val• •um
ílita lita
Valfjölda
um fjölda
í
Iðnaðarhurðir
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Hágæða
íslensk
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
RAL-litakerﬁnu
Hurðir
í trékarma
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðirhurðir
Iðnaðarhurðir
með gönguhurð
• Vindstyrktar
hurðir
Tvískiptar
hurðir
framleiðsla
• Vindstyrktar
hurðir
• Vindstyrktar
hurðir

Tvískiptar
hurðir
Tvískiptar
hurðir

Bílskúrshurðir
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
ráðgjöf
• Val umFyrsta
fjöldaFyrsta
lita
í
flokks
þjónusta
ográðgjöf
ráðgjöf
Fyrsta
flokks
þjónusta
og
flokks
þjónusta
Fyrsta flokks
þjónusta
og ráðgjöf og ráðgjöf
RAL-litakerfinu
Hurðir í trékarma
• Vindstyrktar hurðir
Tvískiptar hurðir

HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR
HURÐIR

HURÐIR

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Tunguháls
567 3440,
3440,vagnar@vagnar.is,
vagnar@vagnar.is,
vagnar.is
Tunguháls10,
10,110
110Reykjavík,
Reykjavík, sími 567
vagnar.is
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is
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Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

9. maí 2019

Iðnaðarmenn og aðrir,
og frá
aðrir,
Nýtt á Íslandi
Nýtt áfrá
Íslandi frá
ðarmenn og aðrir, Iðnaðarmenn
Nýtt
á
Íslandi
kerrurnar
frá
hafa
kerrum kerrum
nar frá
hafakerrurnar frá kerrum hafa
margsannað sig á Íslandi!
annað sig á Íslandi! margsannað sig á Íslandi!

331, mál: 3,03x1,50m,
.452, - án vsk.

x131x35cm
án vsk.

x131x35cm,
.355.- án vsk.

Tveggjaöxlakerra,
gerðmál:
2331,251x131x35cm,
mál: 3,03x1,50m,
750kg kerra,2500kg,
gerð 1374,
opnanleg
að framan.
Verð kr.Verð
431.452,
- án vsk.án vsk.
opnanleg
að framan.
kr: 201.612.-

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

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar
2000kg-3500kg,
750kg
kerra, gerð 1376,stærðir,
mál: 205x131x35cm,
Startrailer 750kg, gerð 1280,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
mál fráað2,65x1,65m
til 6,10x2,48m.
opnanleg
framan. Verð
kr: 169.355.- án vsk.
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

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.

mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

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

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

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

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

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

Startrailer 750kg, gerð 1280,

Smi ðjuv eg
40, gulVerðgata
, Kópavo
gi
mál: i205x109,5x30cm.
kr: 120.888,án vsk.

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

NÝ KYNSLÓ

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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skotbómulyftara

NÝJAR RADDIR

Hinn ungi og efnilegi Birnir Jón Sigurðsson
bar sigur úr býtum í rafbókarsamkeppni
Forlagsins.

N

HANNAÐUR TIL AÐ

VINNA VERKIN
AG línan frá Manitou býður
meðal annars upp á nýtt
ökumannshús með góðu
aðgengi og útsýni.

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

ýjar raddir, rafb
ókar
sam
keppni For
lagsins, snýst
um að finna nýja rödd í ís
lensku bókmenntalífi en keppnin var
nú haldin í annað sinn. Skilyrði fyrir
þátttöku er að höfundur handrits hafi
ekki hafa gefið út fleiri en eitt prósa
verk áður hjá atvinnuforlagi.
Alls bárust 9 hand
rit til dóm
nefndar sem hafði úr vöndu að ráða.
Dómnefnd skipuðu Silja Aðalsteins
dóttir, rithöfundur og ritstjóri, Haukur
Ingvars
son, skáld og doktors
nemi í
bókmenntum, og Sigríður Rögnvalds
dóttir, ritstjóri hjá Forlaginu.

safnið Strá eftir Birni Jón Sigurðsson
bar sigur úr býtum en samkvæmt um
sögn dóm
nefndar eru sögur Birnis
„kraftmiklar og áleitnar sögur úr sam
tímanum, þær eru myndrænar, skapa
sterkt and
rúms
loft og koma erindi
sínu vel til skila.“
Birnir er 25 ára gamall sviðslistar
nemi sem hefur nú þegar vakið athygli
fyrir skrif sín og þátttöku í sviðslist.
Strá kemur út sem rafbók og hljóð
bók frá og með deginum í dag. Hana
má finna á vefverslun Forlagsins (for
lagid.is), Amazon og öðrum stöðum
þar sem rafbækur eru seldar.

Niðurstaðan var sú að smásagna

Vél ale iga
og
efn

lar
Barnabílstó

ar í úrvalili
Barnabílstól
ar í úrva
í úrvali
Barnabílstól

hf isfl utn ing
ar
ðurinn
.is
smi2330
Bíla
- www.bilasmidurinn hf
- Sími: 567

hf smiðurinn
ðurinn
Bíla
n.is
smi2330
Bíla
- www.bilasmidurin
- Sími: 567
Bíldshöfða

Bíldshöfða

16, 110 Reykjaví

k

6. tölublað
4. árgangur

16, 110 Reykjavík

Bíldshöfða

16, 110 Reykjavík

- Sími: 567

2330 - www.bila

Vélaleiga og
efnisflutningar

smidurinn.is

Barnabílstó
Barnabílstól
lar í úrvali
ar
Riddaraga

Silja gerir
upp þingið

rði | Sími
895 6962

Úrbætur
í úrva
Barnabílstól
í
li
samg
aröngum
í úrva
álum
li
8. tölublað
4. árgangur

bls. 4.

— 30. águst
2018
— 21. júní

—

r
Járnabakka
gavörur
Járnabindin

Matthías
er yngsti narsveitarstjórdsins
maður lan

lager
Erum með á
gerðir af járnabökkum

ipulaginu

sem kosið

Vír og lykkjur

Bíla17
smi
Bílasmiður
ður
. jú
ní inn
hf
inn hf
á Se
Bíla
lfosmi
ssi ður
inn hf
og Ey
rarbak
ka

16, 110 Reykjaví

Bíldshöfð

a 16, 110
k - Sími: 567
Skrúð
gang
2330 - www.bila Reykjavík - Sími: 567
2330 - www.bila
og hátíð a frá Selfo
sskirkBíldshöfða 16, smidurinn.is
smidurinn.is
ardag
110 Reykjavík
krá í Sigtú ju kl. 13:00
è Skemmti
- Sími: 567
dagskrá með
nsgar
2330 - www.bila
è Leiktæki07. tölublað
Sveppa Krull,
ði kl. 13:30
smidurinn.is
Svölu Björgvins
4.fyrir börnin
è Hátíðarka árgangur
o.fl.
ffi
Hátíðardag
è Grillpartý í FSu
í Hellisskóg
skrá á
í félag
i og harmonik
Eyrar
sheim
kuball í Tryggvas
ilinu Stað bakka
è Ávarp
kála
fjallkonu
kl. 14:00
è Skemmti
dagskrá
è Hátíðarka
ffi á Stað

Tvítyngdar
frá Sæmundbækur
i

2018 —

er um.

Ný kynslóð
af bindivélum
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með vsk

í 2018

Tónlistarveisla
í Þorlákshöfn

Ný tt saf
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rnet.is

EINAR

Tvær
nýjarar.is
www.bergstein
sími: 537-1029,
sýningar á
4, 200 Kópavogi,
Auðbrekku
LÁ

Er í tösku með
hleðslutæki og
2 Samsung 4000
mAh li-ion rafhlöðum.

Kosið um ný
miðbæ á Se jan
lfo
Í
ssi
Listasaf
búakosning
um
aðaldeiliskipulag
miðbæjar Selfoss og
fram næstkomand
fer
i laugardag,
18.

sláturhús verður
vinnustofa

Vír og lykkjur

www.viroglykkju

ehf

r.is - viroglykkjur@in
ternet.is
s. 772-3200
/ 692-8027

ágúst og verður
kosið í 6 kjördeildum
eftirfarandi
stöðum; Vallaskóla
á
Barnaskólan
um á Stokkseyri Selfossi,
og Barna-

Ný innkaupastefn
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yfir frá kl. 9:00
– 18: 00. Sjá
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Hjá Ísrör færðu
einangruð
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frá LOGSTOR

– Stálrör
– Stálfittings

895 6962

og samsetningar

– Pexrör
– Pexfittings
og samsetningar
– PexElextra
sveiganlegri
– Pexfittings
plaströr
og samsetningar
Og svo allt
annað sem
þarf til
hitaveitulagna

Hringhella

ÚTFA

Bjóðum nú
kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80
ásamt
tilheyrandi
fittings

Bjóðum einnig
snjóbræðslurör
PP og PE

RAR STOF
A ÍSLA
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Fagleg
Nýtt hjá ÍSRÖR
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2018
á Bessastö
hvetur alla
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á ný
og kjósa um
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ulagi miðbæ
jar Selfoss.
Kjörstaðir verða
opnir frá kl.
Kosið verður
í 6 kjördeildum, 9:00–18:00.
á Selfossi,
Barnaskólanum í Vallaskóla
á Eyrarbakka
og Barnaskólanum
á Stokkseyri.
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BFALLEGIR LEGST

æjarráð Árborgar
sínum í síðustu ályktaði á fundi fjögur
viku að ný Opið: 10-17ár sé of löng
verði byggð
brú ljúki,
bið eftir að
yfir Ölfusá við
jafnvel
verkinu hafist
á næstu fjórum
Selfoss
alla virka daga þó önnur mikilvæg
verði handa
verk- brúar
ánægju sinni árum. Þá lýsir bæjarráð efni liggi fyrir í vegamálum
við byggingu
með að hefjast
yfir Ölfusá
í ljósi þess n
landsmanna
á næstu fjórum nýrrar
við breikkun
eigi handa
hve ört umferðarþun
, enda er
velkomi
Suðurlandsv
Verið eykst
á þessum vegarkafla,
Hveragerðis
ginn gömlu þegar orðið ófremdarásta árum,
og Selfoss. Ráðið egar milli hættulegasti
brúna
nd
sem er einn
sá yfir daglega þar sem 17.000 bílar við
telur þó að
á landinu.
fara
Bæjarráð Árborgar
og
skána með vaxandiþað ástand mun ekki
kallar eftir
Fjölsótt sýning
því að
umferð.

Fangelsisminjarum

Humarhátíð
á Höfn

miðbæjarsk

mm
og rúllur 1.4
mm U hankir
20-50 mm
• Bindivír 1
r og steinar
harðir
• Fjarlægðarstjörnu
plötur, einnig
á undirslegnar
• Plastlistar
eða plasteinangrun stólar frá 50 mm
• U listar á ull
sterkir og góðir
• Járnstólalengjur, 10–50 mm
kónar
• Mótarör og
á kambstál,
• Öryggishlífar
listar og sveppir

M

Setmótið
á Selfossi

— 16. águst
Teikning af

allar helstu

Bæjarráð kallar

Ófremdará
Ölfusárbrú stand á

í
frá Blesastöðum
atthías Bjarnason
ppi er yngsti
Skeiða- og Gnúpverjahrelandsins, ný
rmaður
sveitarsveitarstjórna
var kjörinn í
þar í
gamall. Hann
pps og situr
orðinn 18 ára
og Gnúpverjahre fyrst og fremst að
stjórn Skeiðasegist ætla
meirihluta. Matthías
lýðheilsumál.
á íþrótta- og
fólkið, ungt
leggja áherslu
eru mikið unga líka mikinn
„Mín málefni
Ég hef
því við kemur.
u, svo
fólk og allt sem og lýðheilsu í sveitarfélagin
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ÁFRAM SELFOSS

Vélaleiga og
efnisflutningar
Riddaragarði | Sími 895 6962
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Glæsileg æskulýðssýning Geysis
Þ

ann 1. maí fór fram einstaklega vel heppnuð æskulýðssýning hestamannafélagasins Geysis í reiðhöllinni á
Rangárbökkum. Um 90 börn og unglingar frá 4 til 18 ára sýndu listir sínar. Krakkarnir fóru á hreinum kostum og
vakti það mikla athygli hve fær þau voru og vel hestuð. 			
Myndir Katrín Sigurðardóttir.

Reiðhjólaskýli

Rafhleðsluskýli
Biðskýli
Gönguleið

Raf hleðsluskýli

Íþróttavellir

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is
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MENNING Í MIÐBÆNUM

ævintýri í borg

4 STJÖRNU
GISTING FYRIR TVO

Einstakt
tilboð
fyrir tvo
21.900 kr.

MORGUNVERÐARHLAÐBORÐ
TVEGGJA RÉTTA
KVÖLDVERÐUR
REYKJAVÍK CITY CARD

Innifalið í pakkanum er einnar nætur
gisting fyrir tvo í hjarta borgarinnar á
Hótel Reykjavík Centrum með morgunverði
og tveggja rétta kvöldverði á hótelinu
ásamt Reykjavík City Card.

24

Tilboð bókast í síma 514 6000
eða info@hotelcentrum.is

Gildir í
24 klst.
24

48

Reykjavík City Card er lykill að úrvals afþreyingu en
handhafar kortsins fá frían aðgang að söfnum, Húsdýragarðinum og
72
Viðeyjarferju. Korthafar fá einnig aðgang í sundlaugar og Strætó Choose a
card that suits
innan höfuðborgarsvæðisins. Kortið veitir auk þess víða afslátt. your stay:
Gildir til 15. júní 2019 og með fyrirvara um bókunarstöðu.

www.citycard.is

24, 48 or
72 hours
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Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga SÁÁ skrifar:

Lengi býr af fyrstu gerð
R

annsóknir í dag sýna okkur
að atlæti fyrstu æviárin
skipta sköpum fyrir heilsu
síðar á ævinni.
Ef við hugsum til framtíðar,
þá hugsum við um aðstæður og
umhverfi barna í okkar samfélagi.
Hvernig getum við aukið líkur á að
börn á Íslandi búi við gott atlæti?
Það er í mörg horn að líta, eitt
af þeim hornum er sá algengi vandi
sem við sinnum hjá SÁÁ, áfengis- og
vímuefnafíkn.
Til SÁÁ leitar ungt fólk, sem
flest vill hætta neyslu áfengis og
annarra vímuefna, þar sem neyslan
hefur breytt aðstæðum þeirra og
möguleikum. Helmingur þeirra á
börn. Oftar en ekki er þetta unga fólk
óánægt með framlag sitt í uppeldinu,
finnst neyslan hafa haft áhrif á getu
þeirra til að vera þeir uppalendur sem
þeir vildu og gætu verið.
Hvað er mikilvægara en að veita
þessum einstaklingum tækifæri?
Tækifæri til inngrips til að hætta

neyslu, sem þau hafa öll reynt
endurtekið áður en til þess kemur
að leita aðstoðar. Það er það sem þau
biðja um þegar þau banka uppá hjá
SÁÁ. Þarna vildum við geta lokið
upp dyrum, alltaf, fljótt og örugglega,
opna möguleikann til breytinga.
Það er augljóst hverjir gætu fengið
mestan ágóða af þeim breytingum
sem geta orðið, þegar einstaklingar
með fíknsjúkdóm hættir neyslu
áfengis og annarra vímuefna. Það eru
jú börn þeirra.
Það er algjörlega ótækt að hafa
ekki tækifæri til að svara öllum þeim
köllum og beiðnum sem að berast.
Auk þess eru börn foreldra með
fíknsjúkdóm sjálf í aukinni áhættu að
fá fíknsjúkóm síðar á ævinni vegna
líffræðilegra þátta. Að eiga foreldra í
bata frá fíkn er mikilvægt varðandi
snemminngrip og íhlutun í vanda
þessara barna síðar meir, ef til þess
kemur.
Börn fólks með fíknsjúkdóm hafa
fengið sálfræðiþjónustu á göngudeild

SÁÁ í meira en áratug. Sú þjónusta
hefur aldrei verið fjármögnuð af
ríkinu og því borin uppi af söfnunarfé
frá
almenningi.
Þessi
mikli
áhættuhópur ætti að vera í miðpunkti
varðandi sértækar forvarnir. SÁÁ
hefur ekki hætt þessari þjónustu
og vonast eftir skilningi yfirvalda
á henni og helst tækifæri til að efla
hana til muna.
Framlag
almennings
með
styrkjum, álfakaupum og velvild eru
það sem gerir SÁÁ kleift að veita 30%
meiri þjónustu en ríkið er tilbúið að
borga fyrir. Þjónustan er ódýr, hún
er vel virk og gengur alla daga. Hún
er veitt af heilbrigðisstarfsmönnum
á mörgum starfsstöðum og með
mismunandi inngripi.
Við getum meira, ef við fáum til
þess tækifæri. Næg eru verkefnin,
ekki hvað síst meðal foreldra og
barna þeirra.

Látið okkur um rekstur húsfélagsins
Við sérhæfum okkur í umsjón með rekstri húsfélaga
og bjóðum trausta og faglega þjónustu á góðu verði.
Hafðu samband og fáðu tilboð strax í dag!
Rekstrarumsjón ehf. • Dalshrauni 11, 220 Hafnarfirði • S: 571 6770 • www.rekstrarumsjon.com • umsjon@rekstrarumsjon.com
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SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

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

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

Vel valið fyrir húsið þitt

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

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

volundarhus.is · Sími 864-2400

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

5. 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.

Umhverfisverðlaun
Ölfuss

Vinningar í hverri viku – Happdrætti DAS

Á

sumar
daginn fyrsta voru um
hverfis
verð
laun Ölfuss veitt við
hátíðlega athöfn á Landbúnaðar
háskólanum að Reykjum í Ölfusi.
Verð
launin eru veitt þeim sem sýnt
hefur einstakt framtak á sviði umhverfis
mála. Við valið er horft til þeirra fyrir
tækja, stofnana eða einstaklinga sem láta
sig um
hverfis
mál varða, hafa mótað sér
umhverfisstefnu eða á annan hátt verið til
fyrirmyndar hvað varðar umhverfismál.
Tilkoma þessara verðlauna eru að með
þeim megi vonandi auka á umhverfisvitund
íbúa og fyrirtækja og hvetja þau til að láta
sig umhverfismál varða.
Það er skipulags-, byggingar- og um
hverfisnefnd Sveitarfélagsins Ölfus sem
velur þann sem hlýtur verðlaunin ár hvert.
Leikskólinn Bergheimar fær umhverfis
verðlaun Ölfus 2019. Verðlaunin eru veitt
fyrir að móta sterka umhverfisvitund okkar
mikilvægasta fólks.
Meðal umhverfisverkefna og áhersla
leikskólans er.
Leikskólinn hefur nú fengið tvo græn
fána og vinnur af þeim þriðja en græna
fána
verk
efni hefur víð
tæk á
hrif og taka
skólar ábyrga afstöðu í málum sem snerta
umhverfið. Með því að innleiða raunhæfar
að
gerðir og vinna á mark
vissan hátt að
sjálfbærni.
Virkjar nemendur með raunverulegri
umhverfisþáttöku s.s. að hreinsa umhverfi í
bæjarfélaginu, láta þau vinna sjálf að endur
vinnslu og flokkun svo eitthvað sé nefnt.
Auk þess er umhverfi og lóð leikskólans
til fyrirmyndar og öðrum til eftirbreytni.
Starfsfólki Leikskólans er þakkað þeirra
frumkvæði og vinna sem mun án efa skila
sér út í samfélag framtíðar öflugum einstak
lingum á sviði umhverfismála.
Við mættum öll hafa umhverfissáttmála
Leikskólans í huga endar er hann einlægur
og gagnlegur.
„Okkur þykir vænt um jörðina og okkur
sjálf„
Leikskólastjórinn Dagný Erlendsdóttir
veitti verð
laununum mót
töku. Lilja Al
freðsdóttir mennta- og mennigarmálaráð
herra afhenti þau.
Verðlaunagripina gerði Dagný Magnús
dóttir glerlistakona og eigandi kaffihússins/
glerlistasmiðjunnar Hendur í Höfn í Þorláks
höfn.

Taktu þátt!

Með þátttöku sinni í Happdrætti DAS hefur fólkið í
landinu lyft grettistaki í málefnum aldraðra.
Öldruðum fjölgar og biðlistar lengjast svo þörfin á nýjum
úrræðum er mikil.

Fleiri vinningar og
hærri upphæðir en
nokkru sinni fyrr

Bygging hjúkrunarheimilis,
þjónustumiðstöðvar og
leiguíbúða fyrir aldraða við
Sléttuveg er vel á veg komin.
Gert er ráð fyrir verklokum á
árinu 2020.

Nýtt happdrættisár fram undan með enn glæsilegri skattfrjálsum vinningum
• Sex 30 milljóna króna vinningar á tvöfaldan miða eða 15 milljónir króna á einfaldan miða
• Drögum út meira en 51 þúsund vinninga á árinu
Kauptu miða núna á das.is eða í síma 561 77 57

Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.700 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.400 kr. fyrir tvöfaldan miða

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

