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Varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins:

Skorar á þingmenn Suðurkjördæmis að 
samþykkja ekki niðurgreiðsluleiðina
Umræðan hefur einkennst af blekkingum og áróðri.

Oddgeir Ágúst Ottesen, hag-
fræðingur og varaþingmaður 
Sjálfstæðisflokksins í Suður-

kjördæmi, skrifar grein í blaðið í dag 
um niðurgreiðslur stjórnvalda.

„Fyrirætlun stjórnvalda um að 
greiða niður verðtryggð lán heimila 
með almannafé felur því í raun í sér 
tilfærslu frá þeim tekjulægri til þeirra 
tekjuhærri og frá þeim eignaminni til 
þeirra eignameiri. Í raun má segja að 
ungt fólk, leigjendur og eldri borgarar 
séu að borga niður lán fólks sem hef-
ur það í mörgum tilfellum mun betra 
en þau. Fyrirhugaðar verðbólgubætur 
verða hærri á hvern höfuðborgarbúa 
en á íbúa landsbyggðarinnar. Aðgerðin 
felur því í sér tilfærslu á fjármunum frá 
landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.“

Oddgeir segir umræður um skulda-
niðurgreiðslurnar hafa einkennst af 
blekkingum og áróðri. Notkun al-

mannafjár til að greiða niður lán sumra 
heimila sé ekki hagkvæm efnahagsað-
gerð. Það sé öllum hagfræðingum ljóst. 

Fullyrt sé að ríkið sé núna að greiða 
bætur til eina hópsins sem hefur legið 
óbættur hjá garði eftir efnahagshrunið. 
Augljóst er þó að miklu fleiri hópar 
töpuðu á hruninu, segir Oddgeir. Með-
al þeirra sé fólk sem nú eigi óbeint 
að greiða öðrum réttlætisbætur vegna 
hrunsins. „Flestir sjálfstæðismenn sjá 
að hvorki er hægt að réttlæta fyrir-
hugaða ríkisniðurgreiðslu á skuldum 
einkaaðila út frá efnahagslegum rökum 
né réttlætisrökum. Þá er stundum grip-
ið til þeirra raka að þar sem flokkurinn 
sé í samstarfi við Framsóknarflokkinn 
þurfi hann að láta óskynsamlegar og 
óréttlátar atkvæðakaupaaðgerðir yfir 
sig ganga.“

Oddgeir hvetur þingmenn Suður-
kjördæmis að láta ekki teyma sig út í að 
samþykkja aðgerðir sem ekki sé hægt 
að réttlæta með skynsamlegum rökum. 

(Sjá grein Oddgeirs á síðu 4.)

Oddgeir Ágúst Ottesen.
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Kynning eða pólitísk fangbrögð?
Blað sem ber heitið Árborg hef-

ur verið borið  út sem kynn-
ingarblað á vegum sveitarfé-

lagsins (í 57 þúsund eintökum) og 
vakið umtal.  Fulltrúar Samfylkingar 
og Framsóknarflokks munu hafa lagt 

fram fyrirspurn í bæjarráði í morgun 
um efnið. Það er við hæfi að falast eft-
ir viðbrögðum oddvita framboðslista 
við útgáfunni. Ekki náðist í fulltrúa 
Bjartrar framtíðar. Spurningin sem 
lögð var fyrir þau var:

Er þetta eðlileg kynning á 
sveitarfélaginu (svona rétt fyr-
ir kosningar) eða er þetta utan 
við þau mörk sem fylgja ætti?

Sunnlenski sveita-
dagurinn fastur 
liður til fyrirmyndar
Sunnlenski sveitadagurinn er 

orðinn fastur liður. Sem enginn 
vill missa af. Það brást ekki að allir 
fengu við sitt hæfi að þessu sinni. 
Bændur og búalið drógu fram og 
sýndu framleiðslu. Brugðið var á 
leik. Dýr í búrum og dýrasýningar. 
Íslandsmeistaramót og rúsínan í 
pylsuendanum: hvít kvíga boðin 
upp! Kálfurinn var sleginn hæst-
bjóðanda á 500 þúsund krónur.

Það varð að skoða gripinn áður en 
boðið var í!

Nákvæmlega eins blað
Þetta er í þriðja sinn sem blað, 

nákvæmlega af þessu tagi, er 
gefið út af Sveitarfélaginu Árborg 
að vori til. Gert var ráð fyrir útgáf-
unni í fjárhagsáætlun sveitarfélags-
ins, en telja má að leitun sé að leið 
til að fá jafn viðamikla kynningu á 
sveitarfélaginu fyrir jafn lítið fé og 
raun ber vitni. Blaðinu er ætlað að 
kynna sveitarfélagið, þá viðburði 
sem á dagskrá eru sumarlangt, 
þjónustu og afþreyingu, auk ým-
issa annarra kosta sveitarfélagsins. 
Efnistök í því eintaki sem kom út 
í vor eru ekki í neinu frábrugð-
in því sem verið hefur síðustu 
ár. Með blaðinu gefst litlum og 
millistórum fyrirtækjum kostur 
á að auglýsa sig og sína starfsemi 
með ódýrum hætti í miðli sem hef-
ur mikla dreifingu. Er það bæði 
liður í því að kynna það sem er í 
boði í sveitarfélaginu og óbeinn 
stuðningur sveitarfélagsins við at-
vinnulífið. Í blaðinu eru viðtöl við 
forsvarsmenn sveitarfélagsins og 
íbúa, óháð því hvar í flokki þeir 
standa. Ekki er í blaðinu nein um-
fjöllun um flokkspólitík og gæta 
þeir frambjóðendur B-, D- og 

Æ-lista sem rætt er við í blaðinu 
þess vel að umræðan snúist um 
kynningu á viðburðum, þjónustu 
og kostum sveitarfélagsins en ekki 
stjórnmálaflokka eða stefnur. 

Eðlilegt er að miða útgáfu kynn-
ingarblaðs af þessu tagi við vorið, 
enda er blaðið fullt af upplýsing-
um um það sem er á döfinni í 
sveitarfélaginu vor og sumar 2014. 
Leitast var við að koma blaðinu út 
fyrir Sunnlenska sveitadaginn, en 
umtalsverð kynning á honum er 
í blaðinu. Þar sem blaðið fjallar 
ekki á nokkurn hátt um komandi 

kosningar er því alfarið hafnað að 
kynningin sé á einhvern hátt óeðli-
leg. Frambjóðendur hafa næga 
aðra miðla, pólitíska sem óháða, 
til að leita til vilji þeir koma sín-
um stefnumálum á framfæri. Þá er 
það ekkert nýtt að kynningarefni á 
vegum sveitarfélagsins komi út að 
vori til, en á síðasta kjörtímabili 
var gefið út eitt blað svipað því 
sem hér um ræðir (vorið 2008) 
og tvö eða þrjú rit í minna sniði, 
svokölluð „Fréttaskot“ sem dreift 
var í öll hús í sveitarfélaginu og 
kom hið síðasta þeirra út skömmu 
fyrir kosningarnar 2010. Rétt fyrir 
kosningar 2006 var síðan gefin út 
litprentuð ársskýrsla sveitarfélags-
ins í nokkuð stóru broti og dreift 
í hvert hús í Árborg. Dreifing 
Árborgarblaðsins nú nær til alls 
Suðurlands, auk þess sem það 
fylgdi með Morgunblaðinu til 
áskrifenda hvar sem er á landinu. 
Svo víðtæk dreifing tekur mið af 
tilgangi blaðsins, sem sé að kynna 
sveitarfélagið og kosti þess. 

Ásta Stafánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Sveitarfélagsins 

Árborgar

Ekkert samráð við kjörna fulltrúa
Undanfarin ár hefur sveitarfé-

lagið gefið út kynningarblað 
í takt við umrætt blað. Vinnulagið 
hefur verið með þeim hætti að sam-
ráð hefur verið viðhaft um efnis-
tök blaðsins, bæði innan bæjarráðs 
og víðar. Má nefna sem dæmi að í 
fyrra var lögð sérstök áhersla á að 
kynna íþróttavallarsvæðið vegna 

þeirra móta sem voru haldin. Við 
útgáfu þessa tiltekna blaðs var ekkert 
samráð viðhaft við kjörna fulltrúa 
minnihlutans. Það er mín skoðun að 
það sé ekki eðlilegt að í kynningar-
blaði sem gefið er út og kostað af 
sveitarfélaginu sé, leiðari skrifaður af 
kosningastjóra og oddvita Sjálfstæð-
isflokksins og svo heilsíðuviðtöl við 

báða oddvita framboðsins svo rétt 
fyrir kosningar. Það er líka athygl-
isvert að á sama tíma og flokkarnir 
undirbúa sín stefnumál fyrir kosn-
ingar, þar sem ég geri ráð fyrir að 
atvinnumál verði fyrirferðarmikill 
málaflokkur eru 57.000 eintök af 
þessu kynningarblaði prentað annars 
staðar en í heimabyggð. Vald getur 
oft verið vandmeðfarið verkfæri, í 
þessu máli finnst mér hinn svokall-
aði „meirihluti“ hafa gengið of langt. 

Eggert Valur Guðmundsson, í 
fyrsta sæti á lista Samfylkingarinnar. 

Laumufarþegar 
í blaðinu Árborg
Mér finnst í góðu lagi að gefa út 

kynningarblað um Sveitar-
félagið Árborg og þá þjónustu og 
tækifæri sem hér er að finna. 

Hins vegar vekur það furðu mína 
hvernig valið var að dreifa blaðinu. 
Skil það að fá reynt útgáfufélag eins 
og Sunnlenska til verksins. Sé hins 
vegar ekki af hverju kostað er upp 
á dreifingu til þess takmarkaða 
hóps sem les Moggann. Er ekki 
nóg að útgefendur Moggans geti 
dregið taprekstur þess blaðs bæði 
frá tekjuskattstofni sínum og auð-
lindagjaldi útgerða sinna, heldur 
fari íbúar Árborgar líka að styrkja 
Moggann með ráðstöfun á útsvari 
sínu?

Þá vekur athygli mína að ekki 
dugar minna en að kynna alla þrjá 
oddvita Sjálfstæðisflokksins, þar sem 
teflt er fram kosningastjóra þeirra, 
oddvitanum fram að kosningum og 
oddvitanum sem þau munu hafa eft-
ir kosningar. Þessi pólitíska ásjóna 

er svo óþörf að hún er hallærisleg. 
Sjálfstæðisflokkurinn á að gefa út sín 
eigin kosningablöð á eigin kostnað. 

Mörg skemmtileg viðtöl eru í blað-
inu og af þeim má sjá að hér býr fólk 
með framtíðarsýn. Saman eru það 
íbúar Árborgar sem gera þetta sam-
félag að góðu bæjarfélagi. Þess vegna 
er Árborg lifandi samfélag í alfaraleið. 

Andrés Rúnar Ingason, í fyrsta 
sæti Vinstri Grænna. 

www.eignaumsjon.is
S. 585 4800, Suðurlandbraut 30.

Aðalfundur framundan?

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Heildarlausn í 
rekstri húsfélaga.

Ekkert rætt í bæjarráði
Kynningarblað Árborgar eins og 

kom út á dögunum hefur verið 
gefið út áður af sveitarfélagin. Það var 
gefið út árið 2012 og 2013 og sérstak-
lega var þá verið að horfa á kynningu 
á sveitarfélaginu vegna landsmótanna 
sem haldin voru hér. Þannig að for-
dæmi eru fyrir þessu og það er bara 
gott mál ef allir eru sammála að gefa 
svona blað út. Í bæði skiptin var mál-
ið rætt fram og til baka í bæjarráði um 
hvernig standa skildi að útgáfunni, 
hvernig dreifing skildi vera, efnistök 
ofl. Það sem aftur á móti er uppá ten-
ingnum núna er að þetta mál var ekki 
rætt í bæjarráði, hvorki ákvörðun um 
að gefa þetta út, efnistök, dreifing, né 
nokkuð annað. Það er gott mál að 
kynna sveitarfélagið í blaði en hvers 
vegna er þá ekki meira af kynningu á 
sveitarfélaginu í blaðinu, þjónustunni 
sem í boði er, ofl. 

Í stað þess eru þrjú stór viðtöl við, 

formann bæjarráðs og kosningastjóra 
Sjálfstæðismanna, oddvita Sjálfstæð-
ismanna og bæjarstjóra og talsmann 
Sjálfstæðismanna. Það er það sem 
gagnrýnivert er í þessu máli. 

Helgi Haraldsson, í fyrsta sæti á 
lista Framsóknarflokks í Árborg



Háskólabærinn Akureyri
Skóli er ekki aðeins hús, ekki aðeins upplýsingar og fræðsla. 
Skóli er samfélag.

Háskólinn á Akureyri er litríkt samfélag fræðimanna og nemenda sem 
hefur sett mikinn svip á höfuðstað Norðurlands. Stærð samfélagsins 
gerir það að verkum að vægi hvers og eins er meira en þekkist í stærri 
skólum. Við hlökkum til að taka á móti þér og sjá þig vaxa og springa 
út í Háskólanum á Akureyri.

Umsóknarfrestur til 5. júní unak.is
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Smölun kostar 613 krónur á kind!
Fjallskilanefnd í Ölfusi hefur greint frá verkum sínum á árinu 2013

„Í fyrstu leit voru 124 dagsverk, 
í annarri leit 45 dagsverk og 13 
dagsverk í aukaleitir. 5 dagsverk 

í útréttir, 2 dagsverk í réttarstjórn, 4 
x leitarstjórn og 1120 km. í akstur.

Dagsverk fyrir 1. og 2. leit eru 

7000 kr.  Útréttir 3900 kr.  Leit-
arstjórn og réttarstjórn 11050 kr.  
Akstur 130 kr. per km. Aukaleitir     
9000 kr. Heildarkostnaður fjallskila 
fyrir árið 2013 er því 1.531.400.- kr. 
1/3 hluti kostnaðar er lagður á jarðir 

en 2/3 hlutar á vetrarfóðraðar kind-
ur.  Fjöldi kinda er 1666 og gerir það 
613 kr. per kind.“

Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. dreifing: Íslandspóstur

Fríblaðinu er dreiFt í 9.500 eintökum á öll heimili á suðurlandi. 
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Selfoss inn á hvert heimili!

Við hæfi að slá 
upp skemmtikvöldi
Lúmmósviet Lýðveldisins 

leikur fyrir dansi. Tískusýn-
ing og fleira almennilegt. Að 

hætti Sigþrúðar Ingimundardóttur 
sem kveður sitt fólk á Klausturhól-
um 1. júní. Hún hefur verið for-

stöðukona hjúkrunarheimilisins 
undanfarin ár. „Það er vel við hæfi 
að slá upp skemmtilkvöldi fyrir vini 
sína og þakka fyrir sig.“ Skemmt-
unin verður annað kvöld, föstudag 
9. maí og hefst klukkan 20. 

Verðbólgubætur hygla tekjuháum- og eignafólki
Það er ekki hægt að bæta 

öllum Íslendingum allt tap 
vegna bankahrunsins sem 

hér varð. Skuldsettir hátekjumenn á 
höfuðborgarsvæðinu urðu þó hávær 
þrýstihópur eftir hrun og kröfðust 
þess að "ríkið“, þ.e.a.s. skattborgar-
ar, myndi greiða niður lán þeirra 
þar sem þau höfðu hækkað meira 
en bæði laun og fasteignaverð. 
Þó bankahrunið sé vissulega for-
dæmalaust, þá hafa afleiðingar þess, 
rýrnun kaupmáttar launa og lækkað 
fasteignaverð, margoft átt sér stað á 
landsbyggðinni án þess að nokkur 
hafi fengið bætur fyrir frá ríkinu. 

Stjórnmál í dag snúast mikið 
um hvernig bregðast á við kröfum 
þrýstihópa. Framsóknarflokkurinn 
tók undir kröfur þess efnis að rík-
ið greiddi niður lán sumra heimila 
fyrir síðustu kosningar og taldi fólki 
trú um að íslenska ríkið gæti gefið 
hluta af þjóðinni peninga án þess að 
það myndi kosta hinn hluta þjóðar-
innar nokkurn skapaðan hlut. Hið 
rétta er að allar bætur sem greiddar 
eru úr ríkissjóði eru á kostnað þeirra 
sem ekki fá bæturnar. Þetta var al-
þingismönnum ljóst þegar umræður 
um desemberuppbót atvinnulausra 
átti sér stað fyrir síðustu jól  en virð-
ist þeim ekki jafn ljóst þegar rætt 
er um bætur til heimila sem voru 
með verðtryggð lán á árunum 2008-
2009. Sumir alþingismenn virðast 
telja að bætur til hinna verst settu 
sé eingöngu kostnaður en bætur til 
hinna betur settu sé efnahagsaðgerð!  

Þegar almannafé er notað til að 
greiða hluta af þjóðinni bætur er 
eðlilegt að skoða vandlega hverjir fá 
bæturnar, hvers vegna og á kostn-
að hverra. Á meðfylgjandi mynd 
má sjá yfirlit yfir dreifingu eigna 
og íbúðalána eftir tekjum ársins 
2012. Myndin sýnir að tekjuhæstu 
einstaklingarnir eru að meðaltali 
með hæstu íbúðalánin en einnig 
mestu eignirnar. Tekjuhæsta fólkið 
(topp 10%) skuldaði að meðaltali 

16 m.kr. í íbúðarlán í lok árs 2012 
en átti eignir upp á 64 m.kr. Tekju-
lægstu hópar þjóðfélagsins eiga litið 
og skulda lítið. Fyrirætlun stjórn-
valda um að greiða niður verðtryggð 
lán heimila með almannafé felur 
því raun í sér tilfærslu frá þeim 
tekjulægri til þeirra tekjuhærri og 
frá þeim eignaminni til þeirra eigna-
meiri. Í raun má segja að ungt fólk, 
leigjendur og eldri borgarar séu að 
borga niður lán fólks sem hefur það 
í mörgum tilfellum mun betra en 
þau. Fyrirhugaðar verðbólgubætur 
verða hærri á hvern höfuðborgar-
búa en á íbúa landsbyggðarinnar. 
Aðgerðin felur því í sér tilfærslu á 
fjármunum frá landsbyggðinni til 
höfuðborgarinnar. 

Aðgerðin er dýr þar sem fyrir utan 
beinan kostnað við útreikning og 
útdeilingu verðbólgubótanna þá 
munu verðbólgubæturnar auka 
verðbólgu, veikja gengi krónunnar 

og auka tap Íbúðalánasjóðs, sem 
lenda mun á skattborgurum. Beinn 
og óbeinn kostnaðurinn við aðgerð-
irnar er því meiri en ágóði þeirra 
sem greiða á verðbólgubætur.

Umræður um skuldaniður-
greiðslurnar hafa einkennst af blekk-
ingum og áróðri. Þingmenn hafa 
síendurtekið að notkun almannafjár 
til að greiða niður lán sumra heimila 
sé hagkvæm efnahagsaðgerð, þrátt 
fyrir að hið gagnstæða sé a.m.k. 
öllum hagfræðingum ljóst. Einnig 
hefur verið fullyrt að ríkið sé núna 
að greiða bætur til eina hópsins 

sem hefur legið óbættur hjá garði 
eftir efnahagshrunið. Augljóst er 
þó að miklu fleiri hópar töpuðu á 
hruninu, þar á meðal þeir sem nú 
eiga (óbeint) að greiða öðrum rétt-
lætisbætur vegna hrunsins. Mesta 
tap margra felst í minni kaupmætti 
launa og lakari lífskjörum. Ríkis-
væðing einkaskulda er óhagkvæm 
aðgerð sem er ekki til þess fallin 
að bæta lífskjör í landinu. Í raun 
rýrir hún lífskjör þeirra sem síst 
skyldi, þ.e.a.s ungs fólks og þeirra 
tekjulægri. Margir myndu hagnast 
á annarri ráðstöfun fjármagnsins. 

Auðvitað væri hægt að nota fjár-
munina til að greiða niður skuldir 
ríkissjóðs, sem væri ráðstöfun í al-
mannaþágu. Einnig væri hægt að 
lækka skatta. Til dæmis væri hægt 
að lækka tekjuskattshlutfall einstak-
linga niður fyrir 5% í heilt ár.

Flestir sjálfstæðismenn sjá að 
hvorki er hægt að réttlæta fyrirhug-
aða ríkisniðurgreiðslu á skuldum 
einkaaðila út frá efnahagslegum 
rökum né réttlætisrökum. Þá er 
stundum gripið til þeirra raka að 
þar sem flokkurinn sé í samstarfi við 
Framsóknarflokkinn þurfi hann að 
láta óskynsamlegar og óréttlátar at-
kvæðakaupaaðgerðir yfir sig ganga. 
Þetta viðhorf var einnig uppi árið 
2004 þegar fjármögnun og útlána-
reglum íbúðalánasjóðs var breytt að 
undirlagi framsóknarmanna. Þær 
breytingar urðu þjóðinni mjög dýr-
ar og munu kosta skattborgara yfir 
hundrað milljarða. Það er óskandi 
að þingmenn Suðurkjördæmis láti 
ekki teyma sig út í að samþykkja að-
gerðir sem ekki er hægt að réttlæta 
með skynsamlegum rökum. 

Oddgeir Ágúst Ottesen
Höfundur er hagfræðingur og 

varaþingmaður Sjálfstæðisflokksins í 
Suðurkjördæmi
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Eignir og íbúðalán eftir tekjubilum 

Eignir alls Íbúðalán

m.kr. 

Oddgeir Ágúst Ottesen.

Heimilisfólk á Klausturhólum. myndin er tekin 2011. ÞHH

„aðgerðin felur því í sér tilfærslu á fjármunum 
frá landsbyggðinni til höfuðborgarinnar.“

Ríkisvæðing einkaskulda 
er óhagkvæm aðgerð sem er 
ekki til þess fallin að bæta 
lífskjör í landinu. Í raun 
rýrir hún lífskjör þeirra 
sem síst skyldi, þ.e.a.s ungs 
fólks og þeirra tekjulægri.



Opið:
Mánudaga – föstudaga frá kl.10-18 og laugardaga frá kl.11-15

LÁGMÚLA 8 · REYKJAVÍK · 2. HÆÐ · SÍMI: 530-2819 & 530-2821 · www.ormsson.is

INNRÉTTINGAR

Það er
allt hægt!
 eldhúsinnréttingar 
 baðinnréttingar
 þvottahúsinnréttingar
 fataskápar

HTH er einn stærsti framleiðandi 
innréttinga í Evrópu, enda er dönsk 

hönnun mikils metin og danskt 
handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju drauma-
eldhúsi fyrir þig, án skuldbindinga, 
og gerum þér frábært verðtilboð.

Velkomin í ORMSSON LÁGMÚLA 8
og kynnist því nýjasta í innréttingum 

frá HTH – og því heitasta í AEG
eldhústækjum.
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Öryggisvörur & vinnufatnaður

HAGI ehf – HILTI á Íslandi
Stórhöfði 37 - 110 Reykjavík - Sími 414 3700 - Fax 414 3720 - Póstfang: customerservice@hilti.is 

Töff vinnufatnaður 
frá Timberland PRO

Smart frá Snickers

Rykgrímur, 
einnota og 

fjölnota m/filter

Einungis vörur frá heims-
þekktum vörumerkjum

Öryggisskór í úrvali

Fallvarnir og 
úrval fylgihluta

Eyrnatappa, einnota 
og fjölnota

Öryggisgleraugu 

Allt fyrir öryggið – Heyrnarhlífar frá Howard Leight/Bilsom

Vinnuvettlingar frá Sperian og North

Framboðslisti Vinstri 
grænna í Árborg
Framboðslisti Vinstrihreyfingar-

inna græns framboðs í Árborg 
fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í 
vor liggur fyrir.

Eftirtalin skipa listann:
 1. Andrés Rúnar Ingason, varabæj-

arfulltrúi
 2. Margrét Magnúsdóttir, garð-

yrkjufræðingur
 3. Haukur Örn Jónsson, fanga-

vörður og formaður Fanga-
varðarfélags Íslands

 4. Elín Finnbogadóttir, ferðamála-
fræðingur og kennari

 5. Óðinn Kalevi Andersen, skrif-
stofumaður

 6. Anna Þorsteinsdóttir, landvörður
 7. Sigurbjörn Snjólfsson, öryrki
 8. Guðrún Lilja Magnúsdóttir, 

námsmaður
 9. Halldór Pétur Þorsteinsson, 

verkfræðingur
 10. Kristín María Birgisdóttir, bú-

fræðingur og nemi

 11. Þröstur Þorsteinsson, vagnstjóri 
Strætó

 12. Guðfinna Ólafsdóttir, læknarit-
ari

 13. Jóhann Óli Hilmarsson, fugla-
fræðingur

 14. Ingibjörg Stefánsdóttir, flokk-
stjóri hjá I.S.S.

 15. Sigfinnur Snorrason, jarð-
fræðingur

 16. Guðrún Jónsdóttir, eftirlauna-
kona

 17. Jón Hjartarson, fyrrverandi bæj-
arfulltrúi

 18. Þórdís Eygló Sigurðardóttir, 
bæjarfulltrúi og forstöðumaður 
sundlauga Árborgar

Málefnaskráin byggir á grunngild-
um hreyfingarinnar þar sem áhersla 
verður lögð á jöfnuð og félagslegt 
réttlæti, umhverfisvernd, fjölbreytni 
í atvinnulífi, nýsköpun og öflugt 
skólasamfélag.

Hluti frambjóðenda, frá vinstri: Sigurbjörn Snjólfsson, Halldór Pétur Þor-
steinsson, andrés Rúnar Ingason, Elín Finnbogadóttir; margrét magnúsdóttir, 
Guðrún Lilja magnúsdóttir, Ingibjörg Stefánsdóttir, Guðfinna Ólafsdóttir, 
Haukur Örn Jónsson

Íbúar fyrir austan 
fjall leiksoppar
tilraunaverkefnis sem heitir Hellisheiðarvirkjun.

Bæjarráð Hveragerðisbæj-
ar hefur fjallað um um-
sögn Heilbrigðiseftirlits 

Suðurlands (HES) tímabundna 
undanþágu frá hertum ákvæðum 
í reglugerð 514/2010 um styrk 
brennisteinsvetnis í andrúmslofti. 
Bæjarráð fordæmir það að HES 
skuli gefa jákvæða umsögn og veita 
undanþágu. 

„Bæjarráð vekur athygli á að 
sambærilegar stofnanir á höfuð-
borgarsvæðinu hafa ítrekað mót-
mælt þeirri mengun sem nú berst 
yfir höfuðborgarsvæðið enda er 
hún heldur meiri þar miðað við 
mælingar en reyndin er hér fyrir 
austan fjall. 

Bæjarráð undrast þau vinnu-
brögð að umsögn HES skuli vera 
falin í fundargerð en ekki skýrt 

greint frá afstöðu embætti sins og 
íbúar þannig upplýstir um afstöðu 
HES. Með slíkum vinnubrögðum 
er alið á tortryggni og upplýsinga-
skylda embættisins að engu höfð.“ 
Þá segir í fundargerð ráðsins:

„Bæjarráð Hveragerðisbæjar 
furðar sig á því að forsvarsmenn 
Orkuveitu Reykjavíkur skuli ekki 
fyrir löngu hafa nýtt sér þær lausnir 
til mengunarvarna sem vitað er að 
virka og hafa verið nýttar annars 
staðar. Vonandi mun tilraunaver-
kefni um niðurdælingu gefa góða 
raun en á meðan eru íbúar austustu 
byggða höfuðborgarsvæðisins og 
íbúar fyrir austan fjall leiksoppar 
tilraunaverkefnis sem heitir Hell-
isheiðarvirkjun en berlega hefur 
komið í ljós að þar var farið af stað 
meira af kappi en forsjá.“

Framboðslisti Samfylkingarinnar 
og óháðra í Hveragerði
Samfylking og óháðir bjóða fram 

til sveitarstjórnarkosninga í 
Hveragerði. Framboðslistann skip-
ar fólk með fjölbreyttan bakgrunn, 
menntun og störf. Jafnt kynjahlutfall 
er á listanum.

Njörður Sigurðsson sagnfræðing-
ur og sviðsstjóri á Þjóðskjalasafni Ís-
lands skipar efsta sæti listans. Í öðru 
sæti er Viktoría Sif Kristinsdóttir, 
grunnskólakennari og verkefnastjóri 
við Grunnskólann í Hveragerði, 
Guðjón Óskar Kristjánsson bifvéla-
virki og tónlistarmaður í Hveragerði 
skipar þriðja sætið og í fjórða sæti 
er Bjarney Sif Ægisdóttir náms- og 
starfsráðgjafi við Fjölbrautaskóla 
Suðurlands. 

Listann skipa:
 1. Njörður Sigurðsson, sagn-

fræðingur
 2. Viktoría Sif Kristinsdótt-

ir, grunn skólakennari og 
verkefna stjóri

 3. Guðjón Óskar Kristjánsson, 
bifvélavirki og tónlistarmaður

 4. Bjarney Sif Ægisdóttir, náms- 
og starfsráðgjafi

 5. Walter Fannar Kristjánsson, 
atvinnubílstjóri

 6. Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, 
talmeinafræðingur

 7. Davíð Ágúst Davíðsson, inn-
kaupafulltrúi

 8. Kristbjörg Erla Hreinsdóttir, 
viðskiptafræðingur

 9. Erla María Gísladóttir, náms- 
og starfsráðgjafi

 10. Gísli Magnússon, rafeinda-
virki

 11. Valdimar Ingvason, húsasmið-
ur

 12. Sigurbjört Gunnarsdóttir, 
heilari

 13. Sigurgeir Guðmundsson, 
sundlaugarvörður

 14. Anna Sigríður Egilsdóttir, 
förðunarfræðingur



    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Lítt snortið land einstakt á heimsvísu
Landvernd og Eldvötn efndu til málþings um áhrif stórvirkjana á landbúnað og ferðaþjónustu í Skaftárhreppi  
miðvikudaginn 30. apríl s.l. kl. 20 í Tunguseli í Skaftártungu. Um 60 manns sóttu málþingið og var það mjög vel heppnað. 

DAGSKRÁ:
20.00 Setning málþings: Ólafía Jak-
obsdóttir, varaformaður Eldvatna
20.05 Viðhorf ferðamanna til virkj-
ana í Skaftárhreppi: Anna Dóra Sæ-
þórsdóttir, dósent í ferðamálafræði 
við H.Í.
20.30 Skipulagsmál og virkjanir: 
Birna Björk Árnadóttir, sérfræðingur 
hjá Skipulagsstofnun
20.40 Fyrirspurnir og umræður
20.55 Kaffi
21.10 Austurlandsvirkjanir og Aust-
firðingar: Skarphéðinn Þórisson, 
náttúrufræðingur
21.30 Landbúnaður og virkjanir: 
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, bóndi 
Ljótarstöðum
21.40 Fyrirspurnir og umræður
22.00 Samantekt og slit málþings 
Fundarstjóri: Guðmundur Ingi 
Guðbrandsson, framkvæmdastjóri 
Landverndar.

Fundurinn í Tunguseli var fjöl-
mennur og var fyrst og fremst hugs-
aður sem upplýsingafundur. Birna 
Björk Árnadóttir, sérfræðingur hjá 
Skipulagsstofnun fór yfir lagum-
hverfið sem fylgir framkvæmdum 
eins og virkjunum. Skýrði vel út 
hvernig því er háttað t.d. hvað sé 
ríkisins og hvað sveitarfélaganna.

Anna Dóra Sæþórsdóttir greindi 

frá rannsóknum sínum á Fjallabaks-
svæðunum, nyrðri og syðri. Kemur 
vel fram hver viðhorf ferðamanna 
eru til virkjana í Skaftárhreppi. 
Um gríðarmikla ferðamennsku er 
að ræða. 144 þús. manns ferðaðist 
um svæðin sumarið 2011. Í máli 
hennar kom fram að framkvæmd-
ir á eða í nágrenni við mikilvæg 
ferðamannasvæði rýra gildi þeirra. 
Þau verða ekki eins verðmæt eftir 
framkvæmdir og áður. Lítt snortn-
ar landslagsheildir eins og um er 
að ræða alveg samfellt frá Torfa-
jökulssvæðinu yfir Fjallabak syðra 
alveg út á Mýrdalssand er einstakt 
á heimsvísu og gríðarlega verðmætt. 
Hólmsárvirkjun myndi skaða þessa 

ímynd og gera svæði verðminna 
með tilliti til ferðamennsku. Bent 
var á að þar sem „Laugavegurinn“ 
Landmannalaugar - Þórsmörk 
er að verða þéttsetinn þá taki 
Fjallabaksleið syðri og nyðri við 
af Laugaveginum og myndi hinn 
fullkomna hring, gönguleið/hjóla-

leið sem sé alveg einstök í sinni röð 
langt út fyrir landsteinana.

Í máli Heiðu Guðnýjar  kom m.a. 
fram að lónið sem fylgir áætlaðri 
Hólmsárvirkjun mun valda mestri 
eyðingu á náttúrulegum birkiskógi 
frá landnámi. Náttúrulegir birki-
skógar eru friðaðir með lögum. 

Skarphéðinn Þórisson greindi frá 
áhrifum Kárahnjúkavirkjunar á 
hreindýrin og urðu þau umtalsverð. 
Hann fór yfir hvaða og hvers eðlis 
ágreiningsmál voru uppi í tengsl-
um við gerð Kárhnjúkavirkjunar 
og hvernig þau ristu samfélagið í 
herðar niður.

„Það kemur enginn 
til Íslands bara til 
að fara í sund“
Ummæli nokkurra þátttakenda  
í könnun um virkjun Hólmsár.

Gimsteinn ferðaþjónustunnar
„Öldufellsleið er hluti af geysilega 
mikilvægu ferðamannasvæði sem 
tengist bæði Fjallabaki nyrðra og 
syðra og því lítur ferðaþjónustan á 
þetta svæði allt sem algjöran gim-
stein.“ 

Einar Bollason hjá Íshestum

„Það kemur enginn til Íslands 
bara til að fara í sund.“
„Ísland mun fá miklu fleiri ferða-
menn til landsins á næstu árum, 
a.m.k. frá Þýskalandi, Sviss o.s.frv. 
Ég held að Ísland laði til sín ferða-

menn ekki út af borgunum eins 
og Reykjavík,heldur virkilega út af 
náttúrunni. 

Ef maður eyðileggur náttúruna þá 
er maður að taka það dýrmætasta. 
Það kemur enginn til Íslands bara 
til að fara í sund.“

Svissneskur læknir

„Óspillt náttúran.“
„Fólk frá meginlandinu hefur 

ekkert í líkingu við þetta. Og það 
er náttúrulega óspillta náttúran sem 
það sækist eftir.“

Sænskur kennari

Óröskuð vatnasvið eru mikil 
auðlind sem ber að vernda
Eldvötn og Landvernd stóðu 

að málþinginu í Tunguseli. 
Eldvötn eru samtök áhuga-

fólks í Skaftárhreppi um náttúru-
vernd í nafni Eldvatna. Markmið 
þeirra er að vera málsvari  umhverfis- 
og náttúruverndarsjónarmiða, fyrst 
og fremst. Þessum markmiðum 
hyggjast samtökin ná með því að: 
Efla vitund almennings – einkum 
íbúa Skaftárhrepps – um gildi nátt-

úrunnar, umhverfismál og náttúru-
vernd.

Veita stjórnvöldum og fram-
kvæmdaaðilum gagnrýnið aðhald.

Eldvötn hafa áður sent frá sér  
ályktun um það svæði sem var til 
umfjöllunar á fundinum í Tunguseli 
á Valborgarmessu: 

„Eldvötn  leggja mikla áherslu á 
jarðfræðilega sérstöðu svæðisins  sem 
myndar stóra landslagsheild á um 7% 

af Íslandi. Svæðið einkennist af mikilli 
eldvirkni og samspili elds og íss. Vatna-
svið Kúðafljóts, þar með talin Skaftá, 
Hólmsá og Tungufljót og vatnasvið 
jökulánna í austurhluta svæðisins, 
Djúpá, Brunná og Hverfisfljót eru enn 
óröskuð af virkjanaframkvæmdum. 
Óröskuð vatnasvið eru mikil auðlind 
sem ber að vernda, ekki síst nú á tím-
um þegar lítt eða óröskuð vatnasvið 
heyra til undantekninga á heimsvísu“.

Af vef landverndar

Heiða Guðný flytur erindi sitt í Tungu-
seli

Óli Th heiðraður
Ólafur Th Ólafsson, mynd-

listarmaður og kennari á 
Selfossi, var heiðraður sérstak-
lega á setningu Vors í Árborg. 
Ólafur hefur komið víða við á 

sinni listabraut, stundað listmál-
un og frægar eru teikningar hans 
úr heimablöðum og víðar. Við 
óskum honum til hamingju með 
viðurkenninguna. 
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1.maí
Fjölmenni var á baráttudegi 

launþega, 1. maí. Á Selfossi 
var þrammað Austurveginn í 

vestur undir lúðrablæstri að hótel-
inu. Þar var hátíðardagskrá, boðið 
upp á hlaðborð, ræður og gaman-
mál. Ögmundur Jónasson þingmað-
ur og Mjöll Einarsdóttir, fulltrúi 
eldri borgara hvöttu fólk til dáða.

Ferskar hugmyndir 
og framsækin fyrir-
tæki í Árborg
Í aðdraganda sveitarstjórnarkosn-

inga fer fram mikilvæg umræða 
um brýnustu málefni hvers tíma. 

Viðsnúningur er í rekstri vel flestra 
sveitarfélaga í landinu eftir erfiðan 
samdrátt í tekjum. Lítið hefur verið 
framkvæmt í Árborg á síðari árum 
og kyrrstaða ríkt á mörgum svið-
um. Nú er kominn tími til að líta 
til framtíðar og þar skiptir miklu 
máli að beita afli sveitarfélagsins til 
þess að auka fjölbreytni í atvinnu-
málum með því að laða að fólk með 
ferskar hugmyndir og framsækin fyr-
irtæki. Til dæmis með stofnun Fab 
lab smiðju í samvinnu við skóla og 
fyrirtæki í sveitarfélaginu.

Atvinnumálin liggja því til grund-
vallar að samfélög lifi og þrífist – 
þetta á við um sveitarfélagið Árborg 
líkt og öll önnur sveitarfélög. Fjöl-
breytt og gróskumikið mannlíf er 
sömuleiðis mikilvægt til að styðja 
við fyrirtæki og nýsköpun í hverju 
sveitarfélagi. Samfélagið þarf hvort 
tveggja og af þeim sökum er mikil-
vægt að hlúð sé bæði að búsetuskil-
yrðum íbúa og rekstrarskilyrðum 
fyrirtækja í Árborg. 

Atvinnuþróun og nýsköpun 
eitt brýnasta verkefnið
Samfylkingin í Árborg leggur áherslu 
á að atvinnuþróun og nýsköpun er 
eitt mikilvægasta verkefnið sem ný 

sveitarstjórn mun standa frammi 
fyrir eftir kosningar. Þrátt fyrir að 
sveitarfélagið sé í fremstu röð á 
Suðurlandi og sé stærsti þjónustu-
kjarni svæðisins, þá verður að standa 
vörð um þá atvinnustarfsemi sem 
nú þegar er til staðar, en um leið 
verður að skapa aðstæður fyrir nýja 
starfsemi sem aukið getur fjölbreytni 
og skapað forsendur fyrir frekari vöxt 
til hagsbóta fyrir íbúa og fyrirtæki 
sveitarfélagsins. 

Möguleikar sveitarfélaga til beinn-
ar aðkomu að atvinnurekstri eru 
vissulega takmarkaðir. Það er eftir 
sem áður nauðsynlegt að sveitar-
félagið Árborg leggi sitt á vogar-
skálarnar annars vegar til að efla 
atvinnurekendur og frumkvöðla í 
sveitarfélaginu og hins vegar að sjá 
til þess að íbúar séu færir um að taka 
þátt í nýsköpun og uppbyggingu á 
atvinnutækifærum. Mikilvægt er að 
sveitarfélagið beiti sér áfram fyrir 
skipulagningu og uppbyggingu á 
atvinnusvæði í kringum flugvöll-
inn, þannig að það standi ekki á 
sveitarfélaginu ef möguleiki opnast 
fyrir kennslu- og einkaflug á Sel-
fossflugvelli. 

Stofnum Fab lab í Árborg
Vinna þarf ötullega að því að kynna 
kosti þess að færa slíkt flug á Selfoss 
og hvaða möguleika svæðið býður 

uppá. Sömuleiðis þarf sveitarfé-
lagið að halda áfram að stuðla að 
samvinnu starfsgreina og fyrirtækja 
sem standa sterkast á svæðinu – enda 
leiðir slík klasamyndun oft til vöru- 
og þjónustuþróunar á viðkomandi 
sviði. 

Síðast en ekki síst þarf að huga að 
nýsköpun í Árborg og gefa íbúum 
og fyrirtækjum tækifæri til að þróa 
sköpunargáfu sína og koma hug-
myndum sínum í framkvæmd með 
því að hanna og framleiða vörur og 
hluti með stafrænni tækni. Samfylk-
ingin í Árborg vill því að sett verði á 
laggirnar Fab Lab smiðja í samvinnu 
við skóla og fyrirtæki á svæðinu þar 
sem tæknilæsi og tæknivitund nem-
enda, almennings og fyrirtækja verði 
efld og þannig skapaður vettvangur 
fyrir nýsköpun til hagsbóta fyrir at-
vinnulífið og íbúa í sveitarfélaginu. 
Um leið væri hægt með slíkri smiðju 
að bæta samkeppnishæfni fyrirtækja, 
skóla og nemenda á svæðinu á sviði 
stafrænnar tækni og miðlunar. 

Viktor S. Pálsson, skipar 4. sæti á 
lista Samfylkingarinnar í Árborg.

Sitthvað 
um sallat
Körfublómaættin er mjög 

stór og frjölbreytileg 
plöntuætt. Hér á landi 

kannast allir við túnfífil eða öðru 
nafni ætifífil. Eins og síðara nafnið 
bendir til er hann ætur og reyndar 
mjög holl matjurt, ef remmubragð-
ið væri ekki til að spilla lyst manna 
á honum. En hann á náskyldan 
ættingja þar sem er sallatfífillinn 
með öllum sínum ræktuðu afbrigð-
um. Sallatfífillinn, eða bara sallat, 
fræðiheiti Lactuca sativa, hefur ver-
ið ræktaður af mönnum síðan vel 
fyrir daga Forn-Egypta. Uppruni 
hans er frá fjöllum Litlu-Asíu og 
austur um hálendið til Íran. Í raun 
finnst tegundin hvergi villt í því 
formi sem við þekkjum hana. En 
nokkrar náskyldar tegundir með 
afar rammri og jafnvel eitraðri 
„fíflamjólk“ finnast á þessu svæði. 
Efalaust hafa blendingar þeirra og 
úrval í ræktun orðið upphaf að því 
sallati sem við þekkjum nú. Hin 
ramma „fíflamjólk“ hefur verið 
ræktuð úr með úrvali. Og líkt og 
kál, þá hafa komið fram fjölda 
margir flokkar og undirflokkar af 
sallatfíflinum. 

Þeir flokkar sem við þekkjum 
helst eru höfuðsallat, þ.e. höfuðin 
uppskorin heilu lagi, sem skiptist 
svo í smjörsallat og íssallat. Blað-
sallat, sem blöðin eru tekin af jafnt 
og þétt, skiptist í ótal hópa, s.s. 
‚LolloRosso‘ og eikarlaufasallatið 
‚SaladBowl‘ í ýmsum rauðleitum 
eða grænum tilbrigðum. Það er 
mjög auðvelt í ræktun hér, sáð 
beint út. Einnig eru til spergilsallat 
eða stilksallat þar sem stilkurinn 
er matarmikill og borðaður með 
blöðunum. Rómarsallatið með sín 
þykku blöð og þétt, upptyppt höf-
uð er líka farið að sjást hér í görð-
um. Það er auðræktað hér og talin 
upprunalegasta gerð hins ræktaða 
sallats.

Í ræktun þrífst sallat ágætlega um 
allt land. Höfuðsallat er best að for-
rækta og planta síðan út á vaxtar-
stað. Sama á við um stilksallat. En 
blaðsallati og rómarsallati má sá 
beint í garðinn. Sallat þrífst best 
í svölu og röku loftslagi. Í mikl-
um hita hleypur það fljótt í njóla. 
Moldin þarf að vera létt og loftrík, 

gjarna sandblönduð og jafnrök. Það 
þarf lítinn áburð.

Sallat er oftast borið fram 
niðurtætt, ósoðið. Ýmist eitt sér 
eða blandað öðrum grænmetis-
tegundum. Venjulega með ein-
hverju viðbiti eins og ediks- eða 
vínagrettsósu, ólívuolíu eða fetaosti 
í kryddlegi.

Sallat er alltaf ræktað sem einær 
salatjurt. Sallat og salat er ekki það 
sama, fyrra hugtakið á við plöntuna 
sem slíka, hið síðara við allskyns 
kalda rétti, hvort sem sallat kem-
ur þar við sögu eða ekki – en oft 
þeyttur rjómi eða mæjones!

Vitið þið kannski hvernig heitið 
sallat er komið í þýsku og norðu-
landamálin? Sagan segir að um 
miðja fjórtándu öld hafi þýskur 
munkur farið í heimsókn í ítalskt 
klaustur. Svo sem ekkert sérstætt 
við það. En hann kom heim með 
fræ af matjurt sem ekki var þekkt 
á þessu svæði áður. Þegar hann var 
spurður um nafnið á nýjunginni 
svaraði hann að ítölsku bræðurnir 
hafi kallað hana sallat við mat-
borðið. Þetta var víst eitthvað á 
misskilningi byggt, því á ítölsku 
heitir jurtin „lattuga“. En þegar 
hún var borin á borð, niðurtætt 
með ólívum, salti og ólífuolíu 
kallaðist hún „ensallada“ og þá var 
einungis átt við þessa blöndu. En 
hvað um það. Þannig komst nú 
heitið sallat inn í þýsku og þaðan 
í norðurlandamálin! En ég er ekki 
alveg viss um að þessi saga sé sönn, 
þótt skemmtileg sé. Því að í raun 
hefur sallat verið á borðum vestur-
evrópubúa síðan á dögum Karla-
Magnúsar. En engu að síður var 
sallat mjög þýðingarmikil jurt fyrir 
munkana, því að neysla á því átti 
að ráða bót á og koma í veg fyrir 
vota drauma! - En svona aldeilis 
aukreitis, þá má útleggja heitið 
„lattuga" sem „mjólkurblöðku“ á 
íslensku. Orðstofninn er „lacto“ 
sem þýðir mjólkur-. Þetta orð er 
svo aftur komið inn í íslensku með 
„laktosfríu“ mjólkinni! 

Blaðsallat.

Byrjunin
Fyrsta skóflustungan að við-

byggingu við Sundhöll Selfoss 
var tekin á Valborgarmessu, 

30. apríl sl. Það hefur lengi staðið 
til. Félagar í sunddeildinni, fulltrúar 
bæjarins og fastagesta voru þarna að 
verki. Húsið verður á við tíu einbýl-
ishús að stærð og með því batnar 
öll aðstaða. Verkinu á að vera lokið 
að ári. Á myndinni sjást nokkrir 
fastagesta rýna í aðstöðumynd af 
mannvirkinu.

Fjölmenni var á 1. maí á Selfossi.

„Burt með fordóma“ voru hvatningar-
orð Öryrkjabandalagsins í göngunni 
um allt land.

Grænt er vænt

Hafsteinn Hafliðason.
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Faszination Autopflege mit 
Markenprodukten von SONAX
Lassen Sie mehr Glanz in Ihr Leben!

Gerðu bílinn kláran fyrir sumarið 
með SONAX bón- og hreinsivörum

Glansþvottalögur

SONAX er margverlaunað bílhreinsimerki frá Þýskalandi. 
SONAX býður allt sem þarf: bón fyrir allar gerðir af  
lakki, felguhreinsi, dekkjahreinsi, sápur, svampa, vínyl- 
hreinsi, gluggahreinsi og fleiri hágæða hreinsivörur.

Sigurvegari 

9. árið í röð!
Car Care Products

Car Care Products

Þeirra bíður stórt hlutverk
Það er öflugt skólastarf í 

Bláskógabyggð sem íbúum 
sveitarfélagsins er umhugað 

um eins og kom fram á fjölmennu 
og góðu skólaþingi sem haldið var 
vorið 2011.  Þar kom m.a. fram 
greinilegur vilji til að styðja sem 
best við nám nemenda og gott sam-
starf allra aðila væri forsenda þess. 
Töluverð þróunarvinna hefur hátt 
sér stað í skólunum en leikskólinn 
Gullkista á Laugarvatni og grunn-
skólinn voru sameinuð fyrir tveimur 
árum síðan en áður var búið að sam-
eina grunnskólann á Laugarvatni og 
Reykholti. Nú stöndum við frammi 
fyrir þeirri ákvörðun hvort sameina 
eigi leikskólann Álfaborg í Reykholti 
og Bláskógaskóla sem er nafnið á 
sameinuðum leik- og grunnskóla 
sveitarfélagsins. Það hljómar í 
raun sem eðlileg þróun á því sem 
á undan er gengið en ákveðið hefur 
verið að skoða málið í samstarfi við 
skólana áður en ákvörðun verður 

tekin. Sveitarfélagið hefur fengið 
utanaðkomandi aðili til aðstoðar 
við matið og tekin verða viðtöl við 
starfsmenn og fundað með rýnihóp-
um til að greina stöðuna og meta 
hvaða möguleikar séu fyrir hendi. 

Með hag nemenda í fyrirúmi.
Séu kostir sameiningar greinileg-
ir þarf að undirbúa hana vel og 

skapa samstöðu og sameiginlega 
sýn þannig að vel megi takast til. 
Breytingar eru algjörlega háðar því 
að á baki þeim standi öflugt starfs-
fólk sem er tilbúið að stefna saman 
að ákveðnu marki.

Allar breytingar í skólastarfi eru 
gerðar með hag nemenda í fyrirrúmi 
og það er okkar hlutverk að undir-
búa þá sem best fyrir lífið. Þeirra 
bíður samfélag sem er töluvert ólíkt 
því sem tók við okkur á sínum tíma 
og við þurfum að hvetja þau til að 
vera opin fyrir nýjungum og tilbú-
in að viðhalda samfélaginu og þróa 
áfram. Þeirra bíður stórt hlutverk.

Ég vona að Bláskógabyggð og 
önnur sveitarfélög sýni vilja til að 
styðja og styrkja skólastarf eins og 
mögulegt er og að Suðurland verði 
í fararbroddi hvað varðar öflugt og 
lifandi skólastarf. 

Bryndís Á. Böðvarsdóttir,
formaður skólanefndar og skipar 
5. sæti T-listans í Bláskógabyggð

Beinvaxið hvítstofna birki 
með blöð sem minna á 
rauðar jólakúlur?
Fræðslufundur í Þingborg 8. maí 

Garðyrkjufélagið og Skóg-
ræktarfélagið standa 
sameiginlega fyrir 

fræðslufundi i Þingborg í kvöld, 
fimmtudag 8. maí kl. 20:00 um 
þær birkikynbætur sem farið hafa 
fram á síðustu árum. 

Góður árangur af ræktun yrkis-
ins 'Emblu‘ hefur breytt viðhorf-
um í ræktun birkis í skógi og borg. 

Nýtt og spennandi yrki 'Kofoed‘ 
er komið á markað og hvítstofna, 
rauðblaða birki er í sjónmáli.

Þorsteinn Tómasson plöntu-
erfðafræðingur mun flytja erindi 
um kynbætur á íslenska birkinu. 
Kynbótastarfið beinist að veru-
legu leiti að því að skapa yrki af 
íslenskri ilmbjörk með háu hlut-
falli af kröftugum beinstofna og 
hvítstofna trjám sem klæða sig vel.

Kaffigjald er krónur 500.

Allir velkomnir. 
Félagar eru hvattir til að taka 

með sér gesti.
Efnið er spennandi fyrir garð-

yrkju- og skógræktarfólk og ekki 
síður sumarbústaðeigendur.

Garðyrkjufélag Íslands  
og Skógræktarfélag Árnesinga

Húsmæðraorlof úr 
takti við tímann
Bæjarráð Hveragerðisbæjar 

tók fyrir bréf orlofsnefndar 
húsmæðra á fundi 30. apríl 

sl. og ályktaði:
„Bæjarráð ítrekar fyrri bókanir 

sínar vegna þessa máls og lýsir enn 

og aftur furðu sinni á þeirri tregðu 
löggjafarvaldsins að afnema lög 
um húsmæðraorlof sem að flestra 
mati eru fullkomlega úr takti við 
nútímann og ekki síður á skjön við 
gildandi lög um jafnrétti kynjanna.“

Bókabærinn 
fyrir austan fjall
Bókabæir eru nú til um allan 

heim og eiga það sameig-
inlegt að vera lítil bæjarfé-

lög eða þorp, sem vilja skapa sér 
sérstöðu með verslun og viðskipt-
um með bækur, notaðar og nýjar. 
Sammerkt öllum þessum bæjum 
er umtalsverð atvinnusköpun, 
tengslanet ferðaþjónustuaðila og 
virkt alþjóðlegt samstarf. 

Nú er nýlokið umfangsmikilli 
kynningu á Suðurlandi undir 

heitinu Leyndardómar Suðurlands. 
Einn leyndardómur sem þar var 
afhjúpaður var undirbúningur að 
stofnun Bókabæjar fyrir austan 
fjall. Árborg, Flóinn, Hveragerði 
og Ölfus standa saman að þessum 
undirbúningi og fengu Strætó í 
lið með sér til að hafa bækur, með 
kynningu á verkefninu í bílunum 
hjá sér. 

Formleg stofnun Bókabæjarins 
fyrir austan fjall verður í júní 2014. 

Undirbúningshópurinn þakkar Strætó liðsinnið og minnir á að strætómiðar 
fást m.a. í bókasöfnum Árborgar.

Bryndís Á. Böðvarsdóttir

Rautt birki.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars



Fánar og veifur í úrfali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.

Við Grunnskólann í Hveragerði eru 
lausar stöður sérkennara á elsta stigi 
og umsjónarkennara á mið- og yngsta 

stigi. Einnig vantar okkur íþróttakennara 
tímabundið vegna fæðingarorlofs frá  

9. september – 9. desember 2014. 

Gerð er krafa um kennsluréttindi og góða hæfni í mann-
legum samskiptum.

Grunnskólinn í Hveragerði er vel staðsettur í grónu og 
glæsilegu bæjarfélagi. Einkunnarorð skólans eru: viska, 
virðing og vinátta og við leggjum metnað í að áhrif þeirra 
séu augljós í daglegu starfi. Skólinn flaggar Grænfánanum 
og er að stíga sín fyrstu skref sem þátttakandi í verkefninu 
Heilsueflandi grunnskólar.

Upplýsingar um störfin veitir Fanney Ásgeirsdóttir, skóla-
stjóri, fanney@hveragerdi.is og í síma 483-4350.

Skólastjóri

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-19  

virka daga og  
10-19 um helgar

8.  maí  2014

Nú er vorið komið og þá vilj-
um við vera meira úti við 
en yfir veturinn. Þá er gott 

að hafa einfaldan mat  og endilega 
eitthvað grænt með sem minnir á 
vorið og sumarið.

Það er þægilegt að setja  allt í eitt 
form  inn í ofn. „Allt í eitt form“ 
þýðir á matreiðslumáli að hráefni og 
krydd er sett saman í form sem oftast 
fer í ofn. Bragð af ólíku hráefni og 
kryddi blandast saman og verður oft 
mjög braðgott og lystugt.

 Það er yndislegt að borða fisk á 
mánudögum. Eftir helgar er einnig 
oft til ýmislegt í kæliskápnum sem 
þarf að klára svo það skemmist ekki. 
Sérstaklega grænmeti sem þolir ekki 
langa geymslu. 

Langa er mjög góður matfiskur 
sem hentar vel í ýmsa rétti. Ég bauð 
upp á löngu með grænmeti í ofni á 
mánudaginn.

Ég byrjaði á að léttsjóða rótar-
grænmeti. Það voru til venjulegar 
kartöflur, ½ sæt kartafla, gulrætur og 
rófubiti.  Þetta fór í kartöflupottinn 
og aðeins saltað. Soðið í 10-15 mín-

útur eftir því hvað bitarnir eru stórir. 
Rétt í lokin bætti ég við stilkum af 
brokkólí (sem er talin ofurfæða fyrir 
miðaldra konur sbr. DV í morgun 
06.05.2014).

Á meðan grænmetið sauð sneiddi 
ég niður einn lauk og lét hann mýkj-
ast í olíu á pönnu ásamt tveimur 
pressuðum hvítlauksrifjum. Síðan 
bætt ég við spínati (sem var ekki al-
veg ferskt lengur) og aðeins saltað. 
Það er svo skemmtilegt að sjá hvernig 
spínatið skreppur saman á pönnunni.

Í eldfast smurt form var sett á botn-
inn léttsoðið rótargrænmeti, síðan var 
löngunni  í bitum raðað ofan á. Yfir 
hana var kreistur safi úr ½ sítrónu 
og einnig smá sítrónupipar. Næsta 
lag var laukurinn, hvítlaukurinn og 

spínatið af pönnunni. Ofan á það 
fór brokkólíið. Síðast stráði ég yfir 
rifnum osti og nokkrar smjörklípur 
ofan á hann.

Ofninn var hitaður í 200°C og 
formið sett í ofninn og maturinn 
látinn malla í 20-30 mín. eftir stærð 
formsins.

Í garðinum er kominn upp kerfill 
(kannski of mikið) og graslaukur sem 
tilvalið er að saxa og strá yfir formið 
þegar það er  borið fram. Það var lítið 
salt sem fór í þennan rétt en sjálfsagt 
er að hafa salt og pipar við höndina 
ef þörf þykir.

Þetta var mjög bragðgott -  rót-
argrænmetið og langan nutu svo 
sannarlega allra bragðgæðanna og 
smjörklípurnar sáu til þess að hin 
„ýmsu brögð“ bráðnuðu saman og 
síðan í munni manns.

Gangi ykkur vel og verði ykkur að 
góðu. Kveðja, KS
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FISKUR Í VORSKAPI 
Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Stokkseyr-
ingar yfirtaka 
framboð?
8 Stokkseyringar eru á fram-

boðslista Bjartrar framtíðar 
í sveitarstjórnarkosningun-

um. Oddviti listans er Viðar 
Helgason af Stokkseyri og meðal 
annarra úr þorpinu er Sigurgeir 
Hilmar, leikari mm. Hann er í 
heiðurssæti listans og skartar eft-
irtöldum titlum: forfallakennari 
og álfa- og tröllafræðingur. 

Handverks-
sýning félags 
eldri borgara 
í Hvolnum, 
Hvolsvelli
Hinn árlegi handverks-

markaður félags eldri 
borgara í Rangárvalla-

sýslu verður haldinn í Hvolnum, 
Hvolsvelli, helgina 10. - 11. maí 
nk. Opið verður bæði laugardag 
og sunnudag frá kl.13:00 - 17:00

Sýningunni NÚTÍMA-
KONUR lýkur 11. maí 
í Listasafni Árnesinga
- Grafíkfélagið með dagskrá klukkan 16.

Mjög góð aðsókn hefur 
verðið á sýninguna NÚ-
TÍMAKONUR, þar sem 

sjá má verk eftir Björgu Þorsteins-
dóttur, Ragnheiði Jónsdóttur og 
Þorbjörgu Höskuldsdóttur.  

Verkin endurspegla starfsferil og 
virkni þeirra.  Verkin eru ýmist frá 
áttunda áratugnum eða nýleg verk og 
verkfærin eru ýmist olíu-  eða akríllit-
ir, grafíktækni eða kolateikningar. 

Uppvaxtarár listakvennanna voru 
árin eftir heimsstyrjöldina síðari. 
Við blasti ný heimsmynd. Alþjóð-
legir straumar í bókmenntun, mynd-
list og fatatísku bárust til landsins. 
Konur hlutu aukið frelsi; pólitískt, 
menntunarlega, fjárhags- og kynferð-

islega og til varð hin nýja kvenna-
hreyfing sem nefnd hefur verið önnur 
bylgja femínisma. 

Félagið Íslensk grafík, sem einnig 
gengur undir nafninu Grafíkfélag-
ið, mun verða með stutta dagskrá 
í safninu síðasta sýningardaginn kl. 
16.  Björg  og Ragnheiður voru báðar 
stofnfélagar þegar Íslensk grafík var 
endurreist árið 1969. Báðar áttu þær 
mikilvægan þátt í útbreiðslu íslenskr-
ar grafíkur.

Á myndinni má sjá gesti hlýða 
á spjall Hildar Hákonardóttur um 
sýninguna síðast liðinn sunnudag 
en þá ræddi hún og leiddi hugann 
að tíðaranda áttunda áratugarins og 
stöðu kvenkyns listamanna þá og nú.

SELFOSS-
SUÐURLAND 

kemur næst út 
22. maí



TRYGGVASKÁLI IS A  
PARTICULARLY BEAUTIFUL 

A’LA CARTE RESTAURANT  
which places emphasis on 
cookery of good quality 

with the focus of ingredi-
ents from the local area.

WITH RESPECT FOR THE 
FARMERS’ WORK, THE CHEFS 
OF TRYGGVASKÁLI PREPARE 

EXTREMELY GOOD  
QUALITY FOOD  

where Icelandic and foreign 
cooking methods are  

combined in an  
interesting way.

TRYGGVASKÁLI IS THE  
OLDEST AND MOST HISTORIC 

HOUSE IN SELFOSS,  
BUILT IN 1890.  

Experience excellent food 
in a unique house with a 

beautiful view over Ölfusá, 
the most voluminous river 

of Iceland.

KAFFI KRÚS IS A COSY AND 
HOMELY RESTAURANT.  

Kaffi Krús is located in the 
heart of Selfoss town. In 

good weather our garden 
is probably the most  

popular place in Selfoss.

EVERY DAY WE OFFER AT 
LEAST TEN DIFFERENT SORTS 

OF HOMEBAKED CAKES. 
Some of them have been a 

tradition through  
genarations.

KAFFI KRÚS HAS A 60 
COURSE GRAND MENU. 

On the menu we have for  
example; pasta, salads, 
real hamburgers, sand-

wiches, chicken, fish and 
of course our pizzas from 

our wooden fire oven.
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Address Austurvegur 7, Selfoss
Website www.kaffikrus.is

E-mail kaffikrus@kaffikrus.is   
Tel. (+354) 482 1266
Gps 63°56’14.97” N 

21°00’02.13” W

INFORMATION

INFORMATION
Address Austurvegur 1, Selfoss

Website www.tryggvaskali.is
E-mail tryggvaskali@tryggvaskali.is   

Tel. (+354) 482 1390
Gps 63°56’16.30” N 

21°00’12.64” W
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1 South coast

1 South coast

Selfoss

CROSSROAD TO  
Geysir, Gullfoss, Þórsmörk,  
Landmannalaugar,  
Eyjafjallajökull, Vestmannaeyjar, 
Vík, Jökulsárlón, Hekla, Katla, 
and all south coast. 



Er gamla dúnsængin orðin slitin? 
Þarf hún að fá upplyftingu?Dúnþvottur

Við þvoum æðardún og skiptum um 
ver á gömlum dúnsængum. 
Setjum æðardún í dúnver.

Geymið auglýsinguna!

Morgunroði ehf. Sími 893-2928
Kárastaðir Borgarnes

14 8.  maí  2014

Þekkirðu bæinn?

Að þessu sinni birtum við 
mynd af bæ sem ekki hefur 
verið staðsettur. Mynda-

smiður er óþekktur. Hvaðan er 
myndin og hvenær gæti hún ver-
ið tekin? Frekari upplýsingar um 
byggingarsögu eða ábúenda væri 
gaman að fá. Ef marka má undir-

tektir við síðustu mynd sem við 
óskuðum eftir að væri borin kennsl 
á erum við bjartsýn á lausn. Upp-
lýsingar eru vel þegnar, á ritstjóra 
á torlakur@fotspor.is eða í síma 
8942098. Þá má hafa beint sam-
band við Héraðsskjalasafn Árnes-
inga.

Ef ég á blóm!
Um vináttuna fjallar Litli 

prinsinn, nú í leiksýningu 
sem Þjóðleikhúsið býður 

okkur að koma og sjá á næstu vikum. 
„Ég þekki stjörnu. Þar er herra-

maður, dökkrauður á hörund. Hann 
hefir aldrei fundið ilm af blómi. 
Hann hefir aldrei horft á stjörnu. 
Hann hefir aldrei elskað neinn. 
Hann hefir aldrei gert neitt annað 
leggja saman. Og allan daginn stag-
ast hann á þessu sama og þú: Ég er 
alvörumaður! Ég er alvörumaður svo 
hann tútnar af monti. En þetta er 
ekki maður heldur gorkúla!“ Ræðuna 
hér að ofan fær flugmaðurinn frá litla 
prinsinum. Þeir eru í eyðimörkinni 
að fást við gátur tilverunnar auk 
þess sem flugmaður ætlar að gera 
við flugvélina. Prinsinn fer á milli 
stjarnanna, hittir marga og hefur 
margt að segja.

Kveikjan að sögunni var sá atburð-
ur, að höfundur hennar, aðalsmað-
urinn Antoine de Saint-Exupéry 
brotlenti í Sahara 1935 ásamt félaga 
sínum, bætir við komu barnsins á 

slysstaðinn og þar fer heimspek-
ingurinn að tala. Sagan kom út 1943 
og nýtur mikilla vinsælda, stundum 
kölluð barnabók handa fullorðnum.  

„Fimm hundruð milljónir af 
hverju?“ spyr prinsinn kaupsýslu-
manninn sem situr við talningu á 
fjórða hnettinum og upplýsir hann 
um hvernig sé hægt að eiga stjörnu-
rnar. Og hvað gerirðu við þær? – Ég 
stjórna þeim. Ég tel þær og tel sagði 
kaupsýslumaðurinn. En það er erfitt. 
En ég er alvörumaður.

„En litli prinsinn var enn ekki 
ánægður. – Ef ég á trefil, get ég sett 
hann um hálsinn og farið með hann. 
Ef ég á blóm get ég tínt blómið og 
farið með það. En þú getur ekki tínt 
stjörnurnar! – Nei en ég get komið 
þeim fyrir í banka. – Hvað er nú það? 
– Ég skrifa stjörnufjöldann á pappírs-
blað og svo loka ég þetta blað niður í 
skúffu. – Er það allt og sumt? – Það 
er nóg! Þetta er skemmtilegt, hugsaði 
litli prinsinn. Það er nógu skáldlegt, 
En það er ekki mikil alvara í því.“

Þeir félagar fóru að leita að brunni 

í eyðimörkinni og flugmaðurinn tók 
prinsinn í fangið því hann var að 
sofna:„Ég var í geðshræringu. Mér 
fannst ég halda á brothættum dýr-
grip. Mér fannst jafnvel, að ekkert 
væri til brothættara á jörðinni. Í 
tunglsljósinu virti ég fyrir mér þetta 
föla enni, lokuð augun og hárlokk-
ana sem blöktu í golunni og ég sagði 
við sjálfan mig: Þetta sem þú sérð er 
aðeins skurn. Það mikilvægasta er 
ósýnilegt . . . “

Þannig er bókin um Litla prinsinn, 
full með skáldleg minni og spaklega 
þanka. Boðið til leikhúss, ungum og 
öldnum. Kannski við finnum stund!

Maður sér ekki vel nema með 
hjartanu – það mikilvægasta er ósýni-
legt augunum.

Úr Harð Haus (9)

Ingi Heiðmar Jónsson

Ungir sem aldnir 
í Bláskógabyggð
Það hlýtur að vera metnaður 

hvers sveitarfélags að hlúa 
svo að menntun, íþrótta- og 

félagsstarfi unga fólkisins að það vilji 
búa í sveitarfélaginu eftir að hafa 
lokið námi og eignast sína eigin 
fjölskyldu. Í Bláskógabyggð er öfl-
ugt skólastarf, allt frá leikskólastigi 
upp í háskólastig. Ungmennafélög-
in, hestamannafélögin og björg-
unarsveitirnar halda öll úti öflugu 
æskulýðsstarfi. Það eru mikil auðæfi 
í unga fólkinu okkar og mikið til 
þess vinnandi að fá það aftur heim 
að námi loknu. Sveitarfélagið styð-
ur nú þegar vel við allt æskulýðs-
starf, þar má hvergi slaka á því allt 
félags-og íþróttarstarf sem stjórnað 
er af hæfum einstakilngum minnkar 
líkurnar á að unga fólkið leiðist út 
á óæskilegar brautir. Viljum við fá 
unga fólkið okkar aftur til búsetu 
í sveitarfélaginu að námi loknu eru 
skólar og félagsstarf ekki næg beita. 
Atvinna er alltaf það fyrsta sem fólk 
hugsar um þegar framtíðar búseta 
er valin. Í Bláskógabyggð er næga 
atvinnu að fá við hin ýmsu störf, en 
betur má ef duga skal. 

Bláskógabyggð verði 
samkeppnishæf
Sú kynslóð sem nú er að vaxa úr grasi 
þekkir ekki lífið án internets og mik-
illar tölvunotkunar. Mörg af þeim 
störfum sem komandi kynslóðir 
eiga eftir að mennta sig í fara fram í 
gegnum tölvur. Eigi Bláskógabyggð 

að vera samkeppnishæf þegar kemur 
að því að fólk velji sér búsetu þarf 
að koma fjárskiptarmálum sveitar-
félagsins í viðunandi horf og hlýt-
ur ljósleiðaravæðing að vera fyrsti 
kostur. Gott sveitarfélag þarf að hafa 
sem breiðastan hóp íbúa, unga sem 
aldna og gera öllum jafn hátt undir 
höfði. Margt af því fólki sem nú er 
komið á efri ár í sveitafélaginu, hef 
ég umgengist allt mitt líf og á því 
margt að þakka. Þetta er fólkið sem 
byggði upp það góða samfélag sem 
ég ólst upp í. Því tel ég það skildu 
okkar sem yngri erum, og bjóðum 
fram krafta okkar til sveitarstjórnar-
starfa, að gera eldri borgurum sveita-
félagsins kleift að búa í sínu heima 
héraði eins lengi og þeir óska. Það 
ætti því að vera forgangsmál kom-
andi sveitarstjórna í Uppsveitum 
Árnssýslu að hefja undirbúnings-
vinnu að byggingu hjúkrunar- og 
dvalarheimilis

Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir 
bóndi Bræðratungu og skipar 4. sæti 

T-listans í Bláskógabyggð

Guðrún Svanhvít magnúsdóttir

að þessu sinni birtum við mynd af bæ og kirkjustað sem ekki hefur verið staðsettur. myndasmiður er óþekktur. 
Hvaðan er myndin og hvenær gæti hún verið tekin? Frekari upplýsingar um byggingarsögu eða ábúenda væri gaman 
að fá. Ef marka má undirtektir við síðustu mynd sem við óskuðum eftir að væri borin kennsl á erum við bjartsýn á 
lausn. Upplýsingar eru vel þegnar, á ritstjóra á torlakur@fotspor.is eða í síma 8942098. Þá má hafa beint samband 
við Héraðsskjalasafn Árnesinga.



Nýliðagolf
 

Golfklúbbur Selfoss tekur 
sérstaklega vel á móti nýliðum.
Nýliðagjald GOS er aðeins 29,900,-
Skipulagaðar æfingar einu sinni í viku í 12.vikur

Nánari upplýsingar inn á www.gosgolf.is 
eða hjá hlynur@gosgolf.is

Allir í golf !!!

8 bragðtegundir
gelato
   Ítalskur 
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HILUX
LÁTTU REYNA Á ÁNN

Bíllinn á myndinni kann að vera búinn aukahlutum sem ekki eiga við uppgefið verð og allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.  
40% vaxtalaust lán miðast við verðlistaverð án afsláttar. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.
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 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Hilux er fjallkóngurinn yfir Íslandi í leik og starfi enda harðduglegur vinnuþjarkur sem hefur sannað gildi sitt við íslenskar aðstæður. 
Ný hönnun á sætum og innra byrði gefur einstök þægindi í akstri innan bæjar sem utan. Sterkbyggð grind og ríkulegur öryggisbúnaður 
skapa meira öryggi ofan á óhagganlegan stöðugleika með öflugri fjöðrun og góðri hæð yfir vegi. Þú færð ekki annan eins styrk og 
öryggi á betra verði. Hilux fæst með hljóðlátri 2.5l eða 3.0l dísilvél sem bíður þess að komast þangað sem þig langar.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyotaselfossi.is 
 
Verð frá 5.490.000 kr.

GÆÐALÁN TOYOTA

Gæðalán Toyota í samstarfi við Ergo
Fáðu 40% af verði nýrrar Toyotu að
láni án vaxta í allt að þrjú ár. 

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000


