30. mars 2017

783. tbl - 17. árg.

Árshátíðir Grunnskólans hafnar

Hjá Grunnskóla Snæfellsbæjar
er tími árshátíðanna hafinn.
Skólinn er starfræktur á þremur
starfsstöðvum og haldnar árs
hátíðir á hverri stöð. Árshátíð
stöðvar
i nnar á Lýsuhóli var
haldin laugardaginn 25. mars.
Sýnt var myndband frá ýmsum
verkum leikskólanemenda, þar á
meðal brot úr ýmsum ævintýrum
sem börnin höfðu skellt sér í að
leika eins og Búkollur og Kið
lingunum sjö. Nemendur 1. til 4.
bekkjar fluttu svo leikritið Syst
kinin og krummarnir en það
byggir á þjóðsögninni um „að
hrafninn launar fyrir sig“. Það
var Sigrún Katrín Halldórsdóttir
sem bjó til leikgerðina. Hópurinn

flutti svo í lokin kvæðið Krummi
svaf í klettagjá með söng, leik og
hljóðfæraslætti. Nemendur 7. til
10. bekkjar léku svo leikritið
Ávaxtakörfuna, eftir Kristlaugu
Maríu Sigurðardóttur með leik,
söng og dansi eins og henni til
heyrir. Að leik- og söngdagskrá
lokinni var haldin tombóla til
styrktar SOS barnaþorpum og
gestir þáðu kaffiveitingar sem
voru í umsjón foreldrafélags.
Þess má geta að 31.000 krónur
söfnuðust á tombólunni. Árs
hátíðin var fjölsótt að venju og
heldur meira en það, nánast hús
fyllir. Gestir gerðu góðan róm að
frammistöðu nemenda og kaffi
þa
borðinu góð skil.		

Sumarið nálgast
Grillin komin í hús.
Í tilefni vorkomu bjóðum
við 20% afslátt af grillum.
www.olis.is

69.900,-

55.920,-

109.900,-

87.920,-

www.rekstrarland.is

139.900,-

111.920,Ólafsbraut 55, Ólafsvík, Sími: 436 1212

Birta í
byrjunarliði U17
Birta Guðlaugsdóttir, mark
vörður Víkings stendur í ströngu
þessa dagana en hún ásamt U17
landsliði kvenna í knattspyrnu
er stödd í Portúgal. Þar fer fram
milliriðill fyrir EM 2017 sem
mun fara fram í Tékklandi í maí
næstkomandi.
Ísland spilaði sinn fyrsta leik
í milliriðlinum gegn Svíum
og unnu íslensku stelpurnar
þær sænsku 1 - 0. Birta var í
byrjunarliði Íslands í leiknum
og stóð því á milli stanganna frá

fyrstu mínútu og hélt hreinu.
Stefanía Ragnarsdóttir skorði
eina mark leiksins á áttundu
mínútu.
Glæsilegur árangur íslenska
liðsins og Birtu sem hefur sýnt
að hún á bjarta framtíð fyrir sér
á milli stanganna. Ísland leikur
næst gegn Spáni fimmtudaginn
30. mars og mætir síðan gest
gjöfunum Portúgölum sunnu
daginn 2. apríl næstkomandi í
lokaleik milliriðilsins.

Valhöll fasteignasala kynnir:
Bárðarás 20, Hellissandi
er einbýlishús byggt 1917 úr steypu.
Húsið skiptist í forstofu, rúmgott
eldhús, stofu, herbergi, og baðherbergi. Flísar er á forstofu, eldhúsi
og baði en parket er á stofu og
herbergi. Umhverfis húsið er stór og
gróinn garður með timburgirðingu
og gott garðhús er á lóðinni. Góðar
dyr eru út í garðinn bakatil og við
húsið er sólpallur byggður úr timbri. Húsið lítur mjög vel út að innan. Húsið var
flísalagt og innréttað og ull var sett í veggi 2008. Allt nýtt í rafmagni og ný rafmagnstafla fra 2008. Rafmagns- og vatnsinntak nýtt 2008. Þrír nýir gluggar settir í 2010 (2 á
wc og 1 við inngang). Sólpallur frá 2010 og einangun á sökkli og nýtt dren 2012. Skólp
endurnýjað 2013 og garðhús frá 2013. Á húsinu hvíla tvö lán alls kr. 5.532.653 frá
Landsbankanum. Rekstrarleyfi er á húsinu fyrir útleigu til ferðamanna. Gildir það frá
síðustu áramótum til ársloka 2018. Samþykki er einnig frá eldvarnareftirilti og
heilbrigðiseftirliti og tilskilinn öryggisbúnaður er fyrir hendi í húsinu. Staðsetning
hússins á Hellissandi er mjög góð eða rétt við ströndina.
Verð kr. 10,8 milljónir.
Upplýsingar gefur Ingólfur Gissurarson löggiltur fasteignasali
á Valhöll sími 588 4477. Sýningu annast
Pétur Steinar gsm 893 4718 og rafpóstur psj@simnet.is.

þa

Aflabrögð

- Bílaviðgerðir
- Skipaþjónusta
- Almenn suðuvinna
- Smurþjónusta
- Smábátaþjónusta
- Dekkjaverkstæði
vegr@vegr.is vegr.is
S: 849-7276 Remek og 898-5463 Þórður
Upplag: 1.100
Áb.maður: Jóhannes Ólafsson
Prentun: Steinprent ehf.
Sandholt 22a, Ólafsvík

Blaðið er gefið út af Steinprent ehf. og
dreift á hvert heimili í Snæfellsbæ og
Grundarfirði. Blaðið kemur út vikulega.

355 Snæfellsbæ
Netfang: steinprent@simnet.is
Sími:

436 1617

Eins og sjá má á afla minni
línubátanna er greinilegt að
loðnan er farin að hafa áhrif og
hafa þeir ekki róið mikið þessa
vikuna. En mok er búið að vera
í snurvoðina og í netin og hafa
einhverjir bátar stoppað fram yfir
hrygningarstopp.
Í Rifshöfn komu 462 tonn á
land í 25 löndunum, á Arnarstapa
19 tonn í 4 löndunum og í
Ólafsvíkurhöfn komu 284 tonn

í 26 löndunum.
Hjá netabátunum var Saxhamar
SH með 63 tonn í 4, Magnús SH
með 61 tonn í 3, Bárður SH með
34 tonn í 6, Arnar SH með 30
tonn í 3, Katrín 18 með tonn í
4 og Hafnartindur SH með 16
tonn í 3.
Hjá dragnótabátunum var Egill
SH með 50 tonn í 2, Gunnar
Bjarnason SH með 44 tonn í 2,
Sveinbjörn Jakobsson SH með 43
tonn í 2, Rifsari SH með 43 tonn
í 3, Guðmundur Jens SH með
41 tonn í 2, Ólafur Bjarnason
SH með 31 í 2, Bára SH með 29
tonn í 3.
Hjá stóru línubátunum var
Örvar SH með 106 tonn í 1,
Tjaldur SH með 43 tonn í 1, Rifs
nes SH með 38 tonn í 1, Hamar
SH með 23 tonn í 1. Hjá litlu
línubátunum var Stakkhamar SH
með 8 tonn í 1, Álfur SH með 6
tonn í 1, Guðbjartur SH með 3
tonn í 1, Tryggvi Eðvarðs SH með
3 tonn í 1 og Sverrir SH með 2
tonn í 1.
þa

Starfsfólk óskast!
Óskum eftir sumarstarfsmönnum
til starfa við leiðsögn í Vatnshelli ásamt
öðrum tilfallandi störfum tengdri ferðaþjónustu.

Umsóknir ásamt ferilskrá sendist á aegir@summitguides.is
Nánari upplýsingar með tölvupóst eða síma 848 5256 (Ægir)
Tekið við umsóknum til og með 15. apríl

Minningargjöf um Guðmund Sigurmonsson
Grunnskóli Snæfellsbæjar,
Lýsuhólsskóli fékk á dögunum
styrk til minningar um Guðmund
Sigurmonsson sem var skólastjóri
Lýsuhólsskóla á árunum 19762005 en Guðmundur lést árið
2015. Gefendur eru Jónína Þor
grímsdóttir, ekkja Guðmundar,
og Kvenfélagið Sigurvon.
Skólinn mátti ráða hvað
keypt væri fyrir styrkinn og fyrir
valinu varð að kaupa hljóðfæri
til tónm enntark ennslu. Keypt
voru nokkur stafspil, stundum

nefnd sílófónar. Stafspilin henta
einstaklega vel í hópkennslu, þau
þarf aldrei að stilla og þau eru
afar endingargóð.
Hljóðfærin voru formlega
afhent og kynnt á árshátíð nem
enda skólans þann 25. mars
2017.
Við í skólasamfélaginu erum
afar þakklát fyrir rausnarlegan
styrk og ánægð með hljóðfærin
sem okkur finnst vera varanleg
og viðeigandi minning um
Guðmund Sigurmonsson.
re

Stærðfræðikeppni
28. febrúar sl. tóku nemendur
í 8. og 9. bekk Grunnskóla Snæ
fellsbæjar þátt í evrópskri stærð
fræðikeppni og voru niður
stöður úr fyrri umferð þær að
nemendur sem fóru áfram í 2.
umferð voru Aníta, Benedikt,
Gylfi Snær Marela Arín, Minela,
Sesselja Lára og Wiktoria úr 8.
bekk og Aron Bjartur, Beniamin,
Bjartur Bjarmi, Emil Steinn, Jón
Viðar, Kristinn Jökull, Kristín og

Sæbjörg úr 9. bekk.
2. umferð fór svo fram mið
vikudaginn 15. mars, gaman er
að segja frá því að Kristinn Jökull
Kristinsson nemandi í 9. bekk
komst í úrslit í Pangea stærð
fræðikeppninni og fer keppnin
fram í Menntaskólan um við
Hamrahlíð núna á laugar
daginn. Óskum við honum til
hamingju með þennan árangur
og góðs gengis í úrslitunum.

• Almennar bílaviðgerðir

• Rúðuskipti

• Dekkjaskipti og viðgerðir

• Tölvulestur

• Smurþjónusta

• Stjörnu viðgerðir á framrúðu

S: 438-6933 - kbbilav@simnet.is - Sólvellir 5 - Grundarfjörður
Opnunartími 8-12 og 13-17 - Verið velkomin

Hvaða tungumál tala ég?

Það eru 14 ár síðan ég heyrði
mín fyrstu orð á íslensku og
síðan hef ég smátt og smátt lært
íslensku. Ég hef alltaf skilgreint
“mína” íslensku sem erlent mál.
Ég hef lært íslensku frá byrjun
eins og öll önnur erlend mál
sem ég hef lært hingað til, á
skólabekk. En það sem var
öðruvísi með íslenskuna var
að ég lærði hana á Íslandi hjá
kennurum sem áttu íslensku að
móðurmáli. Ég byrjaði að læra
íslenskuna á námskeiðum, en
um leið og skilningurinn og
tjáningin jókst byrjaði ég að nota
málið í daglegum samskiptum
við Íslendinga heima og utan
heimilis og íslenskan varð mitt
annað mál.
Það sem móðurmál og annað
mál eiga sameiginlegt er að
málið er lært með samskiptum
við annað fólk. Móðurmál er
mál sem börn læra af foreldrum
og fjölskyldum sínum, í leik
við önnur börn og svo áfram af
fullorðum. Annað mál er mál
sem einstaklingur lærir utan
heimilis og yfirleitt seinna en
móðurmál og að íslenska sem
annað mál sé yfirhugtak sem á
að lýsa ástæðum frekar en máli.

Einstaklingur sem talar íslensku
sem annað mál býr yfirleitt yfir
eigin móðurmáli sem hann lærði
frá fæðingu. Einstaklingurinn
læri íslensku, en þó að hann
náir ekki fullum tökum á
henni, breytist íslenskan hans
nokkuð. Erlenda málið er lært á
skólabekk með það markmið að
læra málið og er yfirleitt sjaldnar
notað utan kennslustofunnar en
móðurmálið.
Orðið tvítyngi hefur mér alltaf
verið kunnuglegt. Sem barn hef
ég búið í samfélagi það sem
önnur mál heyrðust alls staðar.
Ég er frá Transylvaníu í Rúmeníu
og þar voru þýskt eða ungverskt
fólk og sígaunar meðal annars að
tala annað mál en rúmensku. Það
eru ennþá staðir þar sem börn
með annað mál en rúmensku,
nota sinn rétt til að læra sitt
móðurmál í skólum samhliða
rúmenskunni. Það eru einnig
framhaldsskólar og háskólar þar
sem kennslan fer fram á þeirra
móðurmáli en rúmenska er
kennd sem skyldugrein. Þetta er
dæmi um samfélagslega tvítyngi
í mínu heimalandi. Mörg lönd
eru tvítyngd eða fleirtyngd, en
munurinn á milli landa fer eftir
afstöðu stjórnvalda til ólíkra
tungumála þegnanna.
Íslenst fræðimen tóku saman
algengustu skilgreiningar á
tvítyngi og flokkuðu eftir ólíkum
sjónarhornum. Í fyrsta lagi var
flokkað eftir upprunaviðmiði, þar
sem einstaklingur hefur lært tvö
tungumál samhliða í uppvexti. Í
öðru lagi eftir kunnáttuviðmiði
þar sem tvítyngið er mælt á
ákveðinn kvarða hjá einstakling
sem er nýbyrjaður að tala mál

upp í að vera fulllærður. Í þriðja
lagi er notkunarviðmið það
sem skoðað er hvaða tungumál
einstaklingurinn notar við
ólíkar aðstæður samkvæmt
kröfum samfélagsins. Í fjórða
lagi eftir viðhorfsviðmiði, hvort
einstaklingurinn skilgreinir
sjálfan sig sem tvítyngdan
eða er skilgreindur þannig af
öðrum. Ég á börn sem lærðu
tvö tungumál frá fæðingu. Þetta
kallast oft jafnhliða tvítyngi (e.
simultaneous bilingualism). Ég
tala mitt móðurmál við þau, en
þau hafa gott vald á íslenskunni
og skilning á rúmeskunni án þess
að tala hana. Einnig er oft talað
um áunnið tvítyngi (e. succesive
bilingualism) þegar annað mál
er lært seinna. Það er spurning
hvort það að vera hálftyngdur
(e. semilingualism), að hafa
ekki gott vald á neinu tungumáli
sé virkilega til. Ég tel að börn
sem náðu ekki tökum á sínu
móðurmáli og öðru máli glími
við önnur vandamál en tvítyngi,
til dæmis málþroskaröskun.
Niðurstöður rannsókna benda
á skilyrðislausa þörf á því að
yfirvöld menntamála, skólar og
kennarar styðji betur menntun
og félagslega aðlögun nemenda

með annað móðurmál. En
skólinn og yfirvöldin þurfa ekki
að bera alla ábyrgð í menntun
tvítyngdra barna. Foreldrar
barnanna þurfa að fá meiri
stuðning og fræðslu og ekki
síst þarf að auka vitund meðal
barnanna um þá þætti sem hvetja
til tvítyngis. Ég tel að foreldrar
þurfi stuðning og fræðslu. Að
mínu mati geta foreldrar upplýstir
um tvítyngi, haft gríðarlega mikil
áhrif á viðhorf barnanna til nýja
málsins og frammiðstöðu þeirra
í náminu.
Að læra nýtt mál og að geta
nota nýja málið utan heimilis
eru forréttindi. Fullorðið fólk
af erlendum uppruna lærir
stundum nýja málið með ærinni
fyrirhöfn. Börnin þeirra hafa
yfirleitt allt aðra upplifun þegar
þau læra tungumálið. Að læra
íslensku sem annað mál þarf ekki
að vera hvöt, heldur eðlilegur
partur af nýja lífinu í nýja landinu.
Hver einstaklingur þarf að vera
meðvitaður um hvaða tungumál
hann eða hún talar og vera stolt
af því. Ég tala rúmensku, íslensku
og ensku. En þú?
Adela Marcela Turloiu

kirkjanokkar.is

Tónlistar-, bæna og
kyrrðarguðsþjónusta
verður sunnudaginn 2. apríl kl. 20 í Ólafsvíkurkirkju.
Leggjum kvíða okkar og ótta í hendur Guðs
og felum honum óskir okkar.
Ljúf og falleg tónlist í bland við fyrirbæn og blessun.

!

!"#$%&"'(&")&"*+",-./0&",&),1#2&"10&"'123$$#2,1.2,4&'&,,
"56&,7(8$#10#-#$%9,."#,10#$%:51/"9,;"./)&$-.</",=<,:/$$#'>1/"?,
!

!

"#$%!&'$!()*!$+%,-.#'!%$+#'%(/'0!1)2!&0()'(#*3#'!%(40.#.)'5!
!

!

@4&-%&4>1,!"#$%&"'(&")&",
6(#'0)2!0&*%(!7!8#'2%*9(()!48!$+:)'2$!8#'2#!;%#+(!/2'$+!1&'-&0.$+<!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!1&'#!@A!;'#!&2#!&*3')B!:#0#!1&'-1)(!48!;:$8#!;!C()1&'$!#$-!?&%%!#2!1&'#!'&D-*#$%)'!48!
%>;*0%(92)'!7!1)..$E'/82$+<!!
6(#'0%(7+#E)*!&'!0';!+)2>$+!+#7!()*!;8C%(*4-#<!F)..$(7+)!&'!0';!-*<!G5HHI@J5HH!#**#!1)'-#!3#8#<!
!

A#$%-&#<,!"#$%&"'(&")&",
6(#'0)2!0&*%(!7!#08'&)2%*$!48!*#$8#'1/'%*$!;%#+(!?')0$+<!"&)(#2!&'!#2!$+%9->&.3$+!#0!E;2$+!-D.>$+<!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!:#0#!.;2!@G!;'#!#*3')B!8&(#!%(#2)%(!?4*K',0!*#$8#'1#'2#!48!:#0#!8,2#!($.8$+;*#-$..;(($<!
6(#'0%(7+#E)*!&'!0';!@L<!!+#7!()*!MH<!;8C%(<!=..)2!&'!;!1/-($+!;!4K.$.#'(7+#!%$.3*#$8#'<!
!

A3<#2/)103)9,2.$$/$<&"B,=<,#CC-D1/$<&2/)103),!"#$%&"'(&")&",
6(#'0)2!0&*%(!7!$KK*N%).8#8>/0!()*!0&'2#+#..#B!+,((/-$!8&%(#!7!6/8$+)2%(/2!4<0*<!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!:#0#!8,2#!($.8$+;*#-$..;(($!;%#+(!?&--).8$!;!$+:1&'0)!48!%(#2:;(($+!7!O'$.3#'0)'2)!
48!.9'%1&)($+<!
=..)2!&'!;!1/-($+!#**#!3#8#!1)-$..#'B!-*<!L5HHI@J5HH!;!%$+#'4K.$.#'(7+#!:C%%).%!0';!+)2>$+!+#7!()*!;8C%(*4-#<!
!

!

A#2&"$;216./),E,#21(8$&"2&)#",=<,&)10=)&"2&)#",
"&)(#2!&'!#2!$+%>,.#'+#..)!%$+#'.;+%-&)2#!0D')'!E/'.!7!>C.7!48!;8C%(<!6(#'0)2!0&*%(!7!%-)K$*#8.).8$B!$(#.$+:#*3)!
48!$+%>,.!.;+%-&)2#..#<!
P#0.0'#+(!&'!*&)(#2!#2!#2%(42#'+#..)!%&+!#2%(42#'!$+%>,.#'+#..!1)2!.;+%-&)2#:#*3)2<!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!1&'#!:$8+D.3#'7-)'B!:#0#!8&($!()*!#2!1)..#!%>;*0%(9((B!8,2#!:90.)!7!+#..*&8$+!
%#+%-)K($+!#$-!'&D.%*$!48!;.98>$!#0!#2!1)..#!+&2!E/'.$+<!
6(#'0%(7+#E)*!&'!0';!ED'>$.!>C.7!48!0'#+!7!+)2>#.!;8C%(B!+&2!QIA!1)-.#!0'7)!;!(7+#E)*).$<!F)..$(7+)!&'!E'&D()*&8$'<!!
=+!:*$(#%(#'0!&'!#2!'92#<!
!

!

F/$$#168-/,E,#21(8$&"2&)#",=<,48C10(8"/,
"&)(#2!&'!#2!$+%>,.#'+#..)!F)..$%-,*#!O'$.3#'0>#'2#'!%&+!%(#'0'9-($'!&'!7!0)++!1)-$'!7!ED'>$.!%$+#'%<!!
6(#'0!$+%>,.#'+#..%!0&*%(!7!%-)K$*#8)!1)..$%-,*#.%!7!%#+';2)!1)2!1&'-%(>,'#!;:#*3#:C%%<!
P#0.0'#+(!&'!*&)(#2!#2!:,K%(>,'#!0D')'!1)..$%-,*#..<!6(#'0!:,K%(>,'#!0&*%(!7!#2%(42!1)2!$+%>,.#'+#..!!
1)..$%-,*#.%!%$+#')2!MH@J<!!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!:#0#!.;2!@G!;'#!#*3')B!:#0#!8&($!()*!#2!1)..#!%>;*0%(9((B!8,2#!:90.)!7!+#..*&8$+!!
%#+%-)K($+!#$-!'&D.%*$!48!;.98>$!#0!#2!1)..#!+&2!$.8*).8$+<!6(#'0%(7+#E)*)2!&'!0';!A<!>C.7!()*!J<!>C*7<!!
F)..$(7+)!&'!0';!-*<!G5HHR@J5HH!#**#!1)'-#!3#8#<!!
!

G(&-%1:+)/,!"#$%&"'(&")&",
6(#'0)2!0&*%(!7!)..:&)+($!(>#*3%192)%8>#*3#B!?')0$+!48!$+:)'2$!(>#*3%192)%<!
=+%9->&.3$'!?$'0#!#2!:#0#!.;2!@G!;'#!#*3')B!:#0#!8&($!()*!#2!1)..#!%>;*0%(9((B!8,2#!:90.)!7!+#..*&8$+!!
%#+%-)K($+!48!8,2#!($.8$+;*#-$..;(($<!!
6(#'0%(7+#E)*!&'!0';!>C.7!()*!;8C%(<!F)..$(7+)!&'!E'&D()*&8$'<!=+!:*$(#%(#'0!&'!#2!'92#<!
!
"#$.#->/'!&'$!%#+-19+(!->#'#%#+.).8)!6#+E#.3%!7%*&.%-'#!%1&)(#'0S*#8#!!
48!6(#'0%+#..#0S*#8%!T#*#!48!6.90&**%.&%%<!
!

H2186$&"'".10#",:.<$&,&--"&,10&"'&,.",0/-,II?,&C"5-,$6?,
!
6,((!&'!$+!8&8.$+!1&0%72$!E9>#').%U!VVV<8'$.3#'0>4'3$'<)%!
W;.#')!$KK*N%).8#'!&'$!1&)((#'!;!E9>#'%-')0%(40$!7!%7+#!XYH!GQHH<!!
Z)..)8!&'!:98(!#2!%&.3#!0D')'%K$'.)'!;!.&(0#.8)2!8'$.3#'0>4'3$'[8'$.3#'0>4'3$'<)%!

!

Sjóvá

440 2000

Það skiptir miklu
máli hvar þú kaskótryggir bílinn þinn.
Hjá Sjóvá er bíllinn
þinn tryggður fyrir
alls kyns tjónum
sem eru ekki bætt
annars staðar.
Nánar á: sjova.is/kasko

sjova.is

Danskennsla fyrir börn
Taniec dla dzieci
Fyrir 5 – 9 ára börn
Einu sinni í viku og kennt er á þriðjudögum frá kl: 16:30 til
17:30, kennsla hefst þriðjudaginn 4. apríl og síðasti tíminn er
9. maí. Kennsla fer fram í Félagsheimilinu Röst Hellissandi.

Páskabingó Lionsklúbbs Þernunnar verður
haldið í Félagsheimilinu Röst Hellissandi
pálmasunnudag 9. apríl kl. 14.00
Verð á spjaldi kr. 300,Sjoppa verður á staðnum.
Hlökkum til að sjá ykkur

Nútímadans, spunadans og yoga.
Verð: 6000 kr. Fyrir sex skipti.
Skráningar og spurningar sendist til:
zofia.noworol@gmail.com - 840-1309

Taniec dla dzieci
Zajecia taneczne dla dzieci w wieku 5 do 9 lat
Raz w tygodniu, we wtorki, od 4 kwietnia do 9 maja, w godz.
16.30-17.30, w budynku Röst w Hellissandur.

Taniec współczesny, improwizacja grupowa i joga.

Lionsklúbburinn Þernan

Cena: 6000 Kr za 6 spotkań.
Rejestracja i dodatkowe informacje:
840-1309 - zofia.noworol@gmail.com

Ath. enginn posi.

Ráðherra veldur vonbrigðum

Skyldur og ábyrgð velferðar
ráðuneytisins um forvarnir fellur
undir ábyrgðasvið heilbrigðis
ráðherra og hann sem slíkur ber
ábyrgð á forvörnum og lýðheilsu
samkvæmt forsetaúrskurði. Með
lýðheilsu er átt við aðgerðir hins
opinbera og annarra sem miða að
því að viðhalda og bæta heilbrigði,
líðan og aðstæður einstaklinga,
þjóðfélagshópa og þjóðarinnar
í heild. Unnið er að þessu með
heilsueflingu, forvörnum og heil
brigðisþjónustu og markmiðið er

að efla og bæta lýðheilsu.
Nú liggur fyrir Alþingi frum
varp til laga um að leyfa sölu
áfengis (bjór, léttvíns og sterks
víns) í venjulegum matvöru
verslunum. Þetta er forgangsmál
Sjálfstæðisflokksins á þingi og
flutningsmaður er Teitur Björn
Einarsson, þingmaður Norð
vesturkjördæmis. Í umræðu um
áfengisfrumvarpið var ráðherra
spurður beint út, hvort hann
styddi frumvarpið. Ráðherra
svaraði því til að hann óskaði eftir
að frumvarpið fengi þinglega
meðferð, fengi umsagnir frá
almenningu, heilbrigðis- og
félagsþjónustu, aðilum í verslun
og þjónustu og að hann vildi
sjá hvernig frumvarpinu reiddi
af áður en hann gæfi upp sína
endanlega afstöðu. Í umræðunni
vitnaði ráðherra í stjórnarsáttmála
ríkisstjórnarinnar, þar sem
sérstök áhersla er lögð á að draga
skuli úr beinum og óbeinum
samfélagskostnaði með því að
efla starf á sviði forvarna og
lýðh eilsu. Hann bætti við að

í mótun sé heilbrigðisstefna
sem samhæfir og treystir
heilbrigðisþjónustuna, bætir
lýðheilsu og stuðlar að heilbrigði
landsmanna. Hann drap líka á
að stóraukið aðgengi að áfengi
geti ekki samræmst stefnu um
lýðheilsu.
Ráðherra tók ekki beina afstöðu
gegn frumvarpinu í umræðunni.
Þar með gengur hann gegn öllum
þeim sem starfa að lýðheilsu
og forvörnum í landinu. Með
afstöðu sinni styður hann
ekki þá aðila sem berjast gegn
frumvarpinu. Þetta eru kaldar
kveðjur til fjölda fólks sem telur
að með samþykkt frumvarpsins
muni áfengisneysla aukast með
ófyrirsjáanlegum afleiðingum.

Verra er að ráðherra skuli ekki
geta staðið af festu í báða fæturna
í þessu máli, sem er að viðhalda
og bæta heilbrigði. Væntingar
til heilbrigðisráðherra eru þær
að hann taki skýra afstöðu
gegn áhrifaöflum sem berjast
fyrir aukinni óheilsu og verra
heilsufari þjóðarinnar.
Það er haft á orði að ráðherra
eigi erfitt með að taka ákvarðanir.
Í þessu mikilvæga máli á að vera
auðvelt að taka af skarið og standa
af einurð með viðleitni okkar sem
bæta vilja heilsu almennings.
Guðjón S. Brjánsson
alþingismaður

Einar Mikael töframaður
og John galdrakall
Fylgstu með Einari og John á
facebook.com/tofrabrogd
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