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TransFlow SD 15W-40

TransFlow SD 15W-40

TransFlow ML 10W-30

TransFlow ML 10W-30

3.490 kr.

11.900 kr.

3.490 kr.

12.900 kr.
TransFlow SD 15W-40

109.900 kr. með vsk.

25% afsláttur*

Gæði, reynsla og gott verð!
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REYKJANESBÆR, Krossmóa 4, SELFOSS, Hrísmýri 7 
AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngás 13
www.bilanaust.is Sími: 535 9000
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Ker Umbúðamiðlunar eru 
eingöngu ætluð til leigu 
undir matvæli.

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur
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4 Sum þurfa að  
fara langt til að 
finna sjálfan sig 12 Útskriftarveisla 14 Um seiðbláar Súlur

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Sveitarstjórnarkosningarnar 2014:

Eru þau sigurvegararnir? 
Ótvíræður sigurvegari eru allir 

þeir sem ekki neyttu atkvæð-
isréttar síns; „Þeir sem heima 

sitja.“ Er það til merkis um veikari stöðu 
lýðræðis í landinu. Þau sem hunsa kosn-
ingar, þau sem ekki hafa áhuga, þau sem 
ekki telja að það skipti máli að taka þátt 
... hvaða hópur er þetta? Kosninga-

þátttaka dróst saman þegar á heildina 
er litið. Á Suðurlandi var þó ýmislegt 
uppi: Kosningaþátttaka varundir 75% í 
fjölmennari sveitarfélögum eins og Vest-
mannaeyjum, Árborg, Hveragerði og 
Ölfusi, en einnig í Hrunamannahreppi. 
Mest var þátttaka í Mýrdalshreppi eða 
92% og víða var þátttaka yfir 85%.

Úrslit kosninganna á Suðurlandi 
komu yfirleitt ekki sérlega á óvart. 
Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmannaeyj-
um (73%) og T-listinn í Bláskógabyggð 
(70%)  fóru hæst. 

Við fjöllum um kosningar í blaðinu 
í dag. 

ÞHH

T-listinn í Bláskógabyggð fagnaði sigri. 
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Sveitarstjórnarkosningarnar sl. laugardag mörkuðu kannski ekki 
tímamót en þær skilja eftir sig spor. Sum sem hræða og önnur til 
betrumbóta. Yfirleitt sigra allir sé hlustað á eftirmæli frambjóðenda. 

Það má alltaf finna forsendur sem hægt er að styðjast við. 
Mér finnst auðséð að nokkrir sköruðu framúr og sumt hefur komið á 
óvart. Ótvíræðir sigurvegarar eru allir þeir sem ekki neyttu atkvæðisréttar 
síns; „Þeir sem heima sitja.“ Er það til merkis um veikari stöðu lýðræðis 
í landinu? Þau sem hunsa kosningar, þau sem ekki hafa áhuga, þau sem 
ekki telja að það skipti máli að taka þátt ... hvaða hópur er þetta? Kosn-
ingaþátttaka dróst saman þegar á heildina er litið. Á Suðurlandi var þó 
ýmislegt uppi: Kosningaþátttaka var undir 75% í fjölmennari sveitarfé-
lögum eins og Vestmannaeyjum, Árborg, Hveragerði og Ölfusi, en einnig 
í Hrunamannahreppi. Mest var þátttaka í Mýrdalshreppi eða 92% og víða 
var þátttaka yfir 85%.
Segir það ekki nokkuð að kosningaþátttaka hafi verið lægri í þéttbýlinu en 
í dreifðari byggðum sunnanlands? Og þrátt fyrir mikla kosningasmölun 
tókst til dæmis ekki að koma þátttökunni hærra í Árborg en raun ber 
vitni. Þar (sem víðar) var það líklega mest yngsta fólkið sem ekki skilaði 
atkvæðum í kjörkassana. Það á eftir að koma í ljós. Það er umhugsunarefni 
að þau yngstu skuli ekki taka þátt. Slæmt gengi Pírata á landsvísu kom á 
óvart en þeir hafa átt mestan stuðning þeirra yngstu. 
Úrslit kosninganna á Suðurlandi komu yfirleitt ekki sérlega á óvart. Sjálf-
stæðisflokkurinn í Vestmannaeyjum (73%) og T-listinn í Bláskógabyggð 
(70%)  fóru hæst. Líklega af sitt hvorum ástæðum. Elliði, oddviti listans í 
Eyjum og bæjarstjóri hefur farið mikinn. Stjórnað eins konar „sjálfstæðis-
baráttu“  Eyjabúa. Hann hefur skorað eins og stríðsherra. Það gefst alltaf 
vel og þiggur að launum lýðhylli. Einu sinni var sagt um Ingólf á Hellu: 
„Mér er óhætt, H(h)ellan er traust.“ Líkt má segja um Elliða. Hann hefur 
haldið því óspart fram að Vestmannaeyjar gætu verið  sjálfstæð án afskipta 
annarra. Yfirburðir hans eru ótvíræðir. 
Annar sigurvegari í þéttbýlinu er Ásta, framkvæmdastjóri Árborgar. Það 
nægði fyrir langhlaupara Sjálfstæðisflokksins í Árborg að nefna hennar nafn 
þegar kosningavélin var ræst. Viljið þið að Ásta verði áfram bæjarstjóri? 
Inn streymdu atkvæðin. Sigur Sjálfstæðisflokksins í Árborg er sigur Ástu. 
Margir fleiri gætu lent á palli. Það er til dæmis fróðlegt að fylgjast með 
hvernig lýðræðisleg vinnubrögð eru ólík. T- listinn í Bláskógabyggð er dæmi 
um samræðupólitíkina. Við stöndum saman, við köllum eftir þátttöku 
allra sveitunga. Til alls kyns ábyrgðarstarfa. Þannig hegðaði T-lista fólk 
sér. Það er líka spurning um hvenær ekki hvort eigi að opna alla fundi og 
bjóða fólki að leggja mál fram á vettvangi sveitarstjórna. Í nefndum og  á 
almennum fundum. Og að almenningurinn fái formlega stöðu. Þannig 
geti fólk milliliðalaust lagt fram tillögur á fundum sveitarstjórna. Sveit-
arstjórnirnar geta ekki hunsað þá staðreynd að ungt fólk er víðs fjarri og 
fjarlægist enn frekar. Það sér engan tilgang í að kjósa. Þátttakan eða öllu 
heldur þátttökuleysið er ógnun við lýðræðið. Hvernig ætlum við bregðast 
við? ÞHH

Af kóngi í 
Eyjum og öðrum 
sigurvegurum

LEIÐARI
Kosið var til sveitarstjórna á Íslandi síðastliðinn laugardag. Þátttaka var 
dræm í flestum hreppum, kauptúnum og kaupstöðum. Á Suðurlandi var 
kosningaþátttaka hæst í Mýrdalnum þar sem 92% neyttu atkvæðisréttar síns. 
Hlutbundin kosning (listakosning) fór fram í öllum sveitarfélögum að undan-
skildum Ásahreppi. Þar var kosning óhlutbundin (persónukjör). Eru þá allir 
kosningabærir íbúar í kjöri. Í Ásahreppi tilkynnti þó Ísleifur í Kálfholti með 
formlegum hætti að hann bæðist undan kosningu:
Hér með ætla ég að tilkynna að ég mun ekki gefa kost á mér til setu sem aðal-
maður í sveitarstjórn Ásahrepps næsta kjörtímabil.
Þakka samstarfið,
Kær kveðja Ísleifur Jónasson, Kálfholti.

Hér fara úrslit og aðrar upplýs-
ingar um kosninguna á Suðurlandi. 
Stuðst er við fréttavefi, einkum 
sunnlenska.is:, ruv.is og visir.is og 
vefsíður sveitarfélaga.

F-listinn í 
meirihluta í  
Flóahreppi
F-listinn sigraði örugglega í kosn-
ingunum í Flóahreppi og fékk þrjá 
menn kjörna af fimm. Kjörsókn 
var 81% sem er ívið minna en árið 
2010.

Niðurstaða sveitarstjórnarkosn-
inga í Flóahreppi 2014 var eftirfar-
andi:

F-listi 238 atkvæði eða 64,9% 
greiddra atkvæða

T-listi 123 atkvæði eða 35,1% 
greiddra atkvæða

Á kjörskrá voru 453. Alls kusu 
367, auðir seðlar voru 6. Kosninga-
þátttaka var 81%.

Kosningu hlutu:
Árni Eiríksson F-lista
Svanhvít Hermannsdóttir T-lista
Margrét Jónsdóttir F-lista
Sigurbára Rúnarsdóttir F-lista
Elín Höskuldsdóttir T-lista

Óbreytt staða í 
Grímsnes- og 
Grafningshreppi
Tveir listar buðu fram: C-listi lýð-
ræðissinna sem hlaut 56,6% atkvæða 
og þrjá menn í sveitarstjórn og K-listi 
óháðra kjósenda sem hlaut 43,4% og 
tvo menn.

Kosningu hlutu:
Af C-lista: Hörður Óli Guð-

mundsson, Ingibjörg Harðardóttir 
og Gunnar Þorgeirsson

Af K-lista: Guðmundur Ármann 
Pétursson og Guðrún Jóna Jónsdóttir

Skaftárhrepp 
á kortið fékk 
flest atkvæði
Framboðið Skaftárhrepp á kortið 
fékk flest atkvæði í kosningunum í 
Skaftárhreppi en missir einn mann. 
Listinn fékk 44,7% atkvæða og tvo 
menn kjörna.

Sjálfstæðisflokkurinn fékk 34,9% 
og tvo menn og framboðið Sól í Skaft-
árhreppi fékk 20,4% og einn mann. Á 
kjörskrá voru 366 - á kjörstað mættu 
254 og 61 utankjörfundaratkvæði. 
Kjörsókn var því 86,1%. Auðir seðlar 
voru átta eða 2,5% og ógildir seðlar 
þrír eða tæplega 1%,

D listi - 106 atkvæði    34.9%
Ó listi - 136 atkvæði    44,7%
Z listi - 62 atkvæði       20,4%
Auðir seðlar - 8
Ógildir - 3
Samkvæmt þessu eru aðalmenn í 

Skaftárhreppi:
Guðmundur Ingi Ingason  Ó lista
Eva Björk Harðardóttir   D lista
Jóhannes Gissurarson Ó lista
Heiða Guðný Ásgeirsdóttir Z lista
Bjarki V. Guðnason D lista.
Næsti maður inn er Sverrir Gíslason 

Ó lista.

Við hlökkum til kjörtímabilsins reynslunni ríkari

Sigurinn þakka ég þrennu. Í 
fyrsta lagi árangursríkt kjör-
tímabil að baki hjá okkur. 

Framfarasinnum, vel mönnuðum 
lista með frábæru fólki, og því að 
við lögðum okkur 100% fram við 
að ná til fólks og kynna okkur og 
kynna það helsta sem við ætlum að 
stefna að á komandi kjörtímabili-. 

Við byrjum á að skipa í nefndir 
og ráð eins og venjan er og ganga 
frá ráðningu bæjarstjóra. Síðan held-
ur vinnan frá nýliðnu kjörtímabili 
áfram. Eitt af okkar fyrstu verkum 
er að funda með þeim lánastofn-
unum sem leyst hafa til sín eignir í 
sveitarfélaginu. Það er grafalvarleg 
staða uppi hjá okkur það vantar 
leiguhúsnæði og stór hluti þeirra 

eigna sem bankastofnanir eiga 
stendur autt og sumar eignirnar i 
mikilli niðurníðslu. Við þurfum að 
finna lausn á þeim vanda sem þessi 
staða leiðir af sér. Við hlökkum til 
kjörtímabilsins reynslunni ríkari og 

staðan hjá sveitarfélaginu allt önnur 
og betri en þegar við tókum við fyrir 
fjórum árum síðan. Við kjósendur 
okkar segjum við Framfarasinnar í 
Ölfusi, takk fyrir frábæran stuðning. 

Sveinn Steinarsson

Góð sátt í bæjarstjórninni og samfélaginu
Niðurstöður kosninganna 

þakka ég því að góður 
árangur hefur náðst í 

rekstri sveitarfélagsins, bæði hvað 
varðar hagræðingu í rekstri og lækk-
un skulda, en samhliða því hefur 
þjónusta verið aukin og talsvert 
framkvæmt. Á sama tíma hefur 
verið góð sátt í bæjarstjórninni og 
samfélaginu. Þetta sáu og skildu íbú-
ar sveitarfélagsins og kusu að veita 
D-lista umboð til að halda áfram að 
vinna á sama grunni. Ég vil þakka 
kjósendum þetta traust. 

Fyrsta verk nýrrar bæjarstjórnar er 
lögum samkvæmt að kjósa í ráð og 
nefndir. Síðan verður haldið áfram 
að framfylgja áætlunum sveitar-
félagsins um uppbyggingu góðs 
samfélags. Mörg brýn verkefni eru 
framundan s. s. að þrýsta á um fjölg-
un hjúkrunarrýma. Ýmis stór verk-
efni eru farin af stað s. s. viðbygging 
við Sundhöll Selfoss, framkvæmd-
ir við hreinsistöð í fráveitu eru í 
burðarliðnum og verið að hanna 
viðbyggingu við Sunnulækjarskóla. 

Ásta Stefánsdóttir

Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Suðurlandi 2014
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One býður hagkvæmar lausnir 
með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gagnsæi.
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Þróunarstefna OneSystems styður 
Moreq2, kröfur evrópulanda um 
gagnsæi, rekjaleika og öryggi.

OnePortal er 
vefgátt sem gerir 

fyrirtækjum og sveitar- 
félögum kleift að veita íbúum 

þjónustu allan sólahringinn, allt árið 
um kring. Rafrænir innri ferlar eru 
tengdir við þjónustugátt fyrir íbúa 

eða viðskiptavini, þar sem þeir 
geta afgreitt sig sjálfa á 

sjálfvirkan máta með 
innsendingu 
umsókna og 

erinda á 
vef.

OneRecords 
er öflug lausn sem 

auðveldar fyrirtækjum 
og sveitar- félögum halda utan 
um mál sem eru í gangi á hverjum 
tíma. Stjórnendur hafa yfirsýn yfir gang 
mála innan fyrirtækisins og notendur geta á 
einfaldan máta sótt lista yfir þau mál sem þeir 
bera ábyrgð á. 

Vefker� sem auðveldar allt aðgengi að 
handbókum og gæðaskjölum, hvort sem er 
á innri- eða ytri vef fyrirtækja og stofnana.

Hentar fyrir allar gerðir handbóka svo sem 
stjórnunar-, rekstrar-, skipulags-, 
starfsmanna-, notenda-, gæða-, umhver�s-, 
neyðar- og öryggishandbóka.

Auðveldar gerð  og útgáfu 
gæðaskjala. 

Getur sent skjöl í rýni til 
gæðatengla eða annarra til 
samþykktar eða y�rlesturs.

Gæðakerfi
- gæðahandbók

Self-Service

einfalt vinnferli við útgáfu
gæðahandbóka og skjala
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Skemmtileg og velheppnuð dagskrá í heila viku

Nú eru nýafstaðnir Hafnar-
dagar í Þorlákshöfn, bæj-
arhátíð Ölfuss. Aldrei hef-

ur verið um jafn marga viðburði að 
ræða, en hátíðin hófst mánudaginn 
26. maí með útvarpsútsendingu Út-
varps Hafnardaga og frumsýningu á 
leikverkinu Loki Laufeyarson, með 
unglingadeild Leikfélags Ölfuss. Síð-
an hélt dagskráin áfram alla vikuna 

og náði hápunkti um síðastliðnu 
helgi. Fjórar sýningar, nokkrir tón-
leikar, böll, dorgveiðikeppni, mark-
aðir, sundlaugarpartý, útileikir og 
fjölmargt annað stóð fólki til boða 
auk hefðbundinnar sjómannadag-
skrár við bryggju. Þrátt fyrir að veðr-
ið hafi ekki verið sem best, kom það 
ekki að sök. Útidagskrá á föstudags- 
og laugardagskvöldi var færð inn í íþróttahús þar sem mikil stemning 

ríkti og frábærir listamenn komu 
fram. Allir viðburðir voru vel sóttir 
og jákvæð stemning ríkti í bænum. 

Skipuleggjendur þakka öllum 
þeim sem komu að hátíðinni, 
styrktu hana, komu með dagskrárliði 
og unnu við framkvæmd hátíðarinn-
ar. Það er gott að eiga svona marga 
að sem alltaf eru tilbúnir að leggja 
sitt af mörkum. 
Menningarnefnd, menningarfulltrúi 

og framkvæmdastjóri Hafnardaga

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!

D-listi Sjálfstæð-
isflokks hlaut 
meirihluta fylgis 
í Rangárþingi ytra
Á kjörskrá voru 1.152 manns og 
skiluðu 920 atkvæði sér í kjörkass-
ana. Kjörsókn var 79,9% og er aðeins 
dræmari en árið 2010. D-listi Sjálf-
stæðisflokks hlaut meirihluta í kosn-
ingum í Rangarþingi ytra. D-listinn 
hlaut tæp 53,9% greiddra atkvæða 
og fjögur sæti í bæjarstjórn. Á-listi 
Áhugafólks um sveitarstjórnarmál 
hlaut 46,1% greiddra atkvæða og þrjú 
sæti í bæjarstjórn.

Tveir listar voru í framboði: Á-listi 
Áhugasamra íbúa um sveitarstjórnar-
mál og D-listi Sjálf-stæðisflokksins.

Lokatölur í Rangárþingi ytra 
2014-2018 eru þessar:

Á listi - 403 atkvæði 3 fulltrúar
D listi - 472 atkvæði  4 fulltrúar
Auðir seðlar - 31 Ógildir - 14

Sveitarstjórnin er þannig skipuð:
Ágúst Sigurðsson D-lista
Þorgils Torfi Jónsson D-lista
Sólrún Helga Guðmundsdóttir 

D-lista
Haraldur Eiríksson D-lista
Yngvi Karl Jónsson Á-lista
Margrét Harpa Guðsteinsdóttir 

Á-lista
Sigdís H. Oddsdóttir Á-lista

Sjálfstæðisflokk-
urinn með 73% 
fylgi í Vest- 
mannaeyjum
Sjálfstæðisflokkurinn sigraði í kosn-
ingunum í Vestmannaeyjum, hlaut 
1.632 atkvæði eða rúm 73 prósent og 
fimm menn kjörna í bæjarstjórn. Eyja-
listinn fékk 599 atkvæði eða tæp 27 
prósent og tvo menn kjörna. Kjörsókn 
í Vestmannaeyjum var 74,7 prósent. 

Fyrir Sjálfstæðisflokkinn voru kjörin 

Elliði Vignisson, Páley Borgþórsdóttir, 
Páll Marvin Jónsson, Trausti Hjaltason 
og Birna Þórsdóttir. Fyrir E-listann 
Jórunn Einarsdóttir og Stefán Óskar 
Jónsson. 

Elliði Vignisson, bæjarstjóri Vest-
mannaeyja og oddviti Sjálfstæðis-
flokksins sagðist í kvöld þakklátur 
fyrir þetta mikla fylgi, segir á vef RÚV. 
Þetta væri mun meira en menn hefðu 
þorað að vona og mesta fylgi sem Sjálf-
stæðisflokkurinn í Eyjum hefði fengið. 

Eyjafréttir greina frá stemningunni 
í Eyjum undir fyrirsögninni „Fokking 
ótrúlegt“

„Fokking ótrúlegt og þú mátt hafa 
það eftir mér.  Bið að heilsa í höfuðvígi 
Sjálfstæðismanna í Vestmannaeyjum,“ 
skrifaði Bjarni Benediktsson, fjár-
málaráðherra og formaður Sjálfstæð-
isflokksins í smáskilaboðum til Elliða 
Vignissonar, oddvita Sjálfstæðismanna 
í Eyjum eftir að í ljós kom stórsigur 
Sjálfstæðismanna í sveitastjórnarkosn-
ingunum.

„Fylgið hjarta ykkar“
Sum þurfa að fara langt í burtu til að finna sjálfan sig. 

„Verið trú og samkvæm sjálf-
um ykkur,“ sagði Olga Lísa 
Garðarsdóttir skólameistari, 

er hún ávarpaði brauskráða nem-
endur við útskriftarathöfn í Fjöl-
brautaskóla Suðurlands daginn 
fyrir skírdag. Olga Lísa hvatti 
nemendur til að leggja af stað, þó 
að heimurinn virtist stór og víð-
feðmur. Ferðalagið myndi breyta 
sýn þeirra á heiminum. Reynslan 
kenndi okkur að við kæmumst 
þangað sem við vildum fara. 

En hvers vegna ættuð þið nem-
endur að leggja á brattann og 
skoða heiminn? Sum þurfa að ögra 
og fara langt í burtu til að finna 
sjálfan sig. Leggið af stað með 
opnum huga. Fylgið hjarta ykk-
ar, sagði Olga Lísa skólameistari. 

108 nemendur útskrifuðust að 
þessu sinni.55 stúdentar, flestir 
af náttúrufræðibraut. Fjölmargir 
luku grunnnámi iðngreina, tíu 
af starfsbraut og þó nokkrir 
sem höfðu fleiri námsbrautir í 
farteskinu. Luku grunnámi af fleiri 
brautum og aðrir viðbótarnámi til 
stúdentsprófs. 

Þórarinn Ingólfsson aðstoðar-
skólameistari flutti annál skóla-
ársins og minntist góðra tíma 
nemenda sem nú kvöddu skól-
ann. Verkfallið á skólaönninni 
mun ekki hafa haft meiri áhrif á 
brotthvarf nemenda en gengur og 
gerist. Árangur er heldur betri á 
önninni en oft áður ef mælt er í 
stöðnum námseiningum. Ríflega 
80% námseininga sem nemendur 
lögðu undir á námsönninni skil-
uðu sér í hús í vor. 

Esther Hallsdóttir er dúx FSu. 

Hún brautskráðist af náttúrufræði-
braut með einkunnina 9,52. Auk 
Estherar hlutu Ólöf Björk Sig-
urðardóttir og Sigrún Jónsdóttr 
fjölmargar viðurkenningar fyrir 
góðan námsárangur, m. a. sérstaka 
viðurkenningu Hollvarðasamtaka 
FSu. 

ÞHH

Við munum ekki bregðast því trausti 
sem bæjarbúar sýna okkur enn og aftur
Við erum afar þakklát þeim 

mikla stuðningi sem D-
listinn í Hveragerði fékk 

í sveitarstjórnarkosningunum 
en tæp 60% atkvæða og hreinn 
meirihluti þriðja kjörtímabilið í 
röð er mikill sigur. 

Á bakvið D-listann er afar fjöl-
mennur, þéttur og sterkur hópur 
stuðningsmanna sem vann sem 
einn maður að þessu markmiði og 
fyrir það erum við öll afar þakklát. 
Við þökkum líka bæjarbúum þenn-
an mikla stuðning og það traust 
sem okkur er sýnt enn og aftur. Við 
munum ekki bregðast því. 

Við munum halda áfram þar sem 
frá var horfið. Væntanlega verður 
framtíðarsýn og stefnumörkun lögð 
fram á fyrsta fundi nýrrar bæjar-

stjórnar og þar verður einnig skipað 
í nefndir og ráð. Mikilvægasta verk-
ið framundan er að halda áfram 
þeim góðu verkum sem hafin eru 

í bæjarfélaginu. Sterk sýn á fram-
tíðina og reynsla undangenginna 
ára verður okkur gott veganesti. 

Aldís Hafsteinsdóttir. 

Á myndinni eru átta efstu sem skipa bæjarstjórnarhóp D-listans. Bæjarfull-
trúarnir eru í miðju hópsins. 

Olga Lísa Garðarsdóttir skólameist-
ari.

Dúx skólans að þessu sinni, Esther 
Hallsdóttir

Þær hlutu margs konar viðurkenningar fyrir námsárangur. Frá vinstri: Sigrún 
jónsdóttir, Ólöf Björk Sigurðardóttir og Esther Hallsdóttir. 

útskriftarhópur FSu á vorönn 2014. 

Úrslit sveitarstjórnarkosninga á Suðurlandi 2014



Austurvegur 69 - 800 Selfoss Lónsbakki - 601 Akureyri 700 - Egilsstaðir

Sími 480 0400 jotunn@jotunn.is www.jotunn.is

Viðgerða- og varahluta þjónusta fyrir öll reiðhjól
Opnunartími verslunar 
Alla virka daga  0800 - 1800

Reiðhjól og reiðhjólavörur
Við seljum Trek reiðhjól

TREK Mystic

TREK Rage

TREK Skye

TREK 220

TREK 3500

TREK Jet

Hjálmar Veifur KörfurLjós
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Síðasti maður 
inn á hlutkesti í 
Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi
O-listinn, Okkar sveit, sigraði í 
kosningunum í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi  og fær þrjá menn 
kjörna. Annar maður F-listans vann 
oddvita J-listans í hlutkesti þar sem 
hnífjafnt var á atkvæðum . Þar með 
gufuðu 49 atkvæði upp og J-listinn 
sat eftir með sárt enni.

Þrír listar voru í framboði: F- listi 
Framsýnar og uppbyggingar, J- listi 
fyrir Fjölbreytt og réttlátt samfélag 
og O- listi fyrir Okkar sveitar.

Á kjörskrá voru 399 og 341 
greiddu atkvæði eða 85,5%.

Lokatölur í Skeiða- og Gnúp-
verjahreppi urðu þessar:

F listi - 98 atkvæði 28,73% 2 
menn

J listi - 49 atkvæði 14,36%

O listi - 186 atkvæði 54,54% 3 
menn

Auðir seðlar og ógildir - 8
Fulltrúar í sveitarstjórn eru:
Björgvin Skafti Bjarnason O-lista
Einar Bjarnason O-lista
Meike Erika Witt O-lista
Gunnar Örn Marteinsson F-lista
Halla Sigríður Bjarnadóttir F-lista
Halla Sigríður Bjarnadóttir F-lista 

vann Önnu Sigríði Valdimarsdóttur, 
oddvita J-listans, í hlutkesti og því 
fær F-listinn 5. sætið í sveitarstjórn.

Framfarasinnar 
hlutu meira en 
helming atkvæða  
í Ölfusi
Á kjörskrá í Ölfusi voru 1382 og var 
kjörsókn 72,3 prósent. Þrír flokkar 
buðu fram: B-listi framfarasinna, 
Ö-listi  Framboð félagshyggjufólks   
og  D-listi Sjálfstæðisflokksins.

 B-listi framfarasinna fór mikinn  í 
Ölfusi og náði hreinum meirihluta, 
með 54,8% greiddra atkvæða. 

Lokatölur urðu þessar:
B-listi Framfarasinna  515 atkvæði   

54,8%  
Ö-listi  Framboð félagshyggjufólks  

188 atkvæði   20,0%    
D-listi Sjálfstæðisflokksins 237 

atkvæði   25,2%  
Þessi verða því í sveitarstjórn 

næsta kjörtímabil:
(B) Sveinn Samúel Steinarsson      
(B) Anna Björg Níelsdóttir         
(D) Ármann Einarsson               
(Ö) Guðmundur Oddgeirsson          
(B) Jón Páll Kristófersson         
(B) Ágústa Ragnarsdóttir           
(D) Þrúður Sigurðardóttir         

Framfarasinnar 
sigruðu í  
Mýrdalnum
Kjörsókní Mýrdalshreppi var góð 

á landsvísu. 92% atkvæðisbærra 
manna greiddu atkvæði. Tveir listar 
buðu fram.

B-listi Framfarasinna sigraði í og 
hlaut þrjá menn kjörna af fimm. 

Lokatölur í Mýrdalshreppi:
B-listi Framfarasinna 166 atkvæði 

- 53,7%     
M-listi Mýrdælinga 143 atkvæði 

- 46,3%
Sveitarstjórnin verður þannig 

skipuð:
Ingi Már Björnsson B-lista
Árni Rúnar Þorvaldsson M-lista
Þráinn Sigurðsson B-lista
Eva Dögg Þorsteinsdóttir M-lista
Elín Einarsdóttir B-lista

D-listinn í 
Árborg hélt velli
Skoðanakannanir fyrir kosningar  
sýndu að meirihluti Sjálfstæðis-
flokks í Árborg myndi þurfa að 
taka pokann sinn. Svo fór þó ekki 
og strax við fyrstu tölur lá fyrir að 
D-listinn myndi hvergi fara. 

D-listinn vann glæstan sigur.
Á kjörskrá voru 5.724 manns og 

skiluðu 4.169 atkvæðum. Kjör-
sókn var 72,8% sem er tæplega 4% 
minna en árið 2010.

Björt framtíð kemur manni að. 
Vinstri græn falla um helming og 
missa mann og fylgi Framsókn-
ar minnkar. Samfylking heldur 
tveimur mönnum og bætir held-
ur í – þrátt fyrir framboð Bjartrar 
framtíðar.

Lokatölur í Árborg urðu þessar:
B listi Framsóknar - 600 atkvæði 

1 fulltrúi
D listi Sjálfstæðisflokks - 2.050 

atkvæði  5 fulltrúar
S listi Samfylkingar - 767 atkvæði 

2 fulltrúar
V listi Vinstri grænna - 174 at-

kvæði 
Æ listi Bjartrar framtíðar - 427 

atkvæði 1 fulltrúi
Auðir seðlar - 137 Ógildir - 14

Bæjarstjórn Árborgar er þannig 
skipuð 1014-2018:

Gunnar Egilsson D-lista
Sandra Dís Hafþórsdóttir D-lista
Kjartan Björnsson D-lista
Ari Thorarensen D-lista
Ásta Stefánsdóttir D-lista
Eggert Valur Guðmundsson S-

lista
Arna Ír Gunnarsdóttir S-lista
Helgi Sigurður Haraldsson B-lista
Viðar Helgason Æ-lista

Níu atkvæði skildu 
að meirihluta 
og minnihluta í 
Rangárþingi eystra
Meirihluti Framsóknarflokksins 
og annarra framfarasinna hélt velli 
í Rangárþingi eystra með 46,4% 
greiddra atkvæða.  Sjálfstæðis-
flokkurinn fékk 34% og tvo menn. 
Óháð framboð 19,6% og einn mann 
kjörinn í sveitarstjórn. Kjörsókn var 
84,8%, 1.047 manns greiddu at-
kvæði, af 1.235 á kjörskrá. Auðir 
seðlar voru 15 eða 1,4% og tveir 
seðlar voru ógildir eða 0,2%.

Sjálfstæðisflokkurinn hefði þurft 
að bæta við sig níu atkvæðum til að 
fella fjórða mann B-lista.

Þrír listar voru í framboði: B-listi 
Framsóknarmanna og annarra fram-
farasinnar, D-listi Sjálfstæðismanna 
og annarra lýðræðissinna og L-listi 
Framboðs fólksins, lista óháðra.

Lokatölur í Rangárþingi eystra 
eru þessar:

B listi - 46,4% 4 fulltrúar
D listi - 34,0%  2 fulltrúar
L listi - 19,6% 1 fulltrúi
Sveitarstjórnin er þannig skipuð:
Ísólfur Gylfi Pálmason B-lista
Lilja Einarsdóttir B-lista
Aðalbjörg Rún Ásgeirsdóttir B-lista
Benedikt Benediktsson B-lista
Kristín Þórðardóttir D-lista
Birkir A. Tómasson D-lista
Guðmundur Jónsson L-lista

Samstaða hefur ríkt í sveit-
arstjórn á flestum sviðum
Góðu gengi þökkum við þvi að 

um leið og við höfum staðið 
í tasverðum framkvæmdum t. d. á 
heilsu- og íþróttasviði höfum við gætt 
ráðdeildar og lækkað skuldahlutfall 
sveitarfélagsins um u. þ. b.12 prósent 
frà 2006 en það er nú 62 prósent sem 
er lágt á landsvísu. Samstaða hefur 
ríkt í sveitarstjórn á flestum sviðum 
og alger samstaða þegar unnið hefur 
verið á endurnýjun aðalskipulags. 

Fyrsta verk nýrrar sveitarstjórnar 
verður að skipta með sér verkum. 
Horfa fran á veginn hvað kjörtímabil-
ið snertir og vonandi svolítið lengra 
fram í tímann. 

Málefni Hjúkrunar- og dvalar-

heimilisins Kirkjuhvols eru okkur 
mjög hugleikin og áframhaldandi 
uppbygging en til þess að svo megi 
vera verður að koma jákvætt svar frá 
Framkvæmdasjóði aldraðra. Nútíma 
hreppaflutningar pirra okkur og 
íbúa okkar mjög mikið. Við eigum 
einnig við mörg skemmtileg „lúksus 
vandamál“ að stríða sem tengist m. 
a. ferðaþjónustu, uppbyggingu og 
þróunar á þeim sviðum. Það sem er 
ánægjulegt er að við skynjum mikinn 
áhuga margra á sveitarfélagi okkar á 
atvinnuuppbyggingu. Verkefnin eru 
óþrjótandinu og flest mjög spennandi 
í Rangárþingi eystra.

Ísólfur Gylfi Pálmason. 
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Golfleikjanámskeið GOS 2014
Aldur: 5 – 14 ára.
Á námskeiðinum verður nemendum skipt
í tvo aldurshópa, 5 – 9 og 10 – 14 ára.
Dagsetningar:
10 – 20. júní – 8 dagar, ( frí 17.júní)
23. júní –  3.júlí 9 dagar

Tími 9:00 – 12:00
Verð:
8 daga námskeið kostar kr. 9.000,-
9 daga námskeið kostar kr. 10.000,-
Veittur er 25% systkinaafsláttur. Einnig er veittur 
25% afsláttur ef sótt eru fleiri en eitt námskeið. 

Aðstaða:
Æfingasvæðið á Svarfhólsvelli ( GOS), verður 
miðstöð fyrir barnanámskeiðin. Þátttakendur 
mæta þar í upphafs dags og aðstandendur sækja 
þangað í lok dags.
Nemendur taka með sér létt nesti.
Leiðbeinendur:
Yfirumsjónarmaður verður Hlynur Geir Hjartarson, 
PGA kennari GOS.

Skráning:
Nánari upplýsingar og skráning 
er hjá Hlyni Geir í síma 893-1650 
og í netfanginu hlynur@gosgolf.is

www.gosgolf.is

Síðumúli 16        •        108 Reykjavík         •         Sími 580 3900        •        www.fastus.is         •        Verslun opin mán - fös 8.30 - 17.00

Þvottavélar  •  þurrkarar  •  tauflokkunarkerfi  •  o.m.fl

W5240 
Þvottavél

W5105H
Þvottavél

T5290
Þurrkari

T5350
Þurrkari

Hreint og klárt  
Hjá Fastus fást heildarlausnir fyrir þvottahús

Þvottavélar og þurrkarar - helstu kostir: 
• Ryðfrítt stál
• Stærra hurðarop - 45cm þvermál
• Sparnaðarkerfi fyrir vatn og orkunýtingu
• Notendavæn og þægileg þvottakerfi
• Þvottavél og þurrkari staflanleg til að nýta pláss betur
• Margar góðar viðbætur fáanlegar, m.a. myntrauf

Hammerlit    •   Tauflokkunarkerfi
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3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s 34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvastKjöraðstæður til raforkuvinnslu

Það er allt í lagi  
að það blási svolítið
Í Búrfellsstöð við Þjórsá er gagnvirk orkusýning og skammt norður af stöðinni 
eru fyrstu vindmyllur Landsvirkjunar. Þeim er ætlað að veita vísbendingar um 
framtíðarmöguleika í beislun íslenska roksins. Við vonum auðvitað að sumarið  
verði gott en okkur finnst líka allt í lagi þó það blási hressilega í 50 metra hæð 
yfir hraunsléttunni fyrir norðan Búrfell.

Velkomin í heimsókn í sumar!  

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning er opin alla daga kl. 10-17, frá 1. júní. 
Starfsfólk tekur á móti gestum við vindmyllurnar  
alla laugardaga í júlí kl. 13-17.
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

„Erum bara óskaplega ánægð með að hafa 
fengið traustan meirihluta atkvæða.“

Ágúst Sigurðsson rektor 
Landbúnaðarháskólans 
leiddi D-lista til sigurs 

í Rangárþingi ytra. Ágúst hefur 
verið nefndur mögulegur sveitar-
stjóri. Hann myndi þá söðla um. 
Hann svaraði spurningum blaðsins: 
Hugsar þú þér til hreyfings í stöðu 
sveitarstjóra?
Hvernig líst þér á það - ef til kæmi?

„Minn ráðningarsamningur sem 
rektor Landbúnaðarháskóla Íslands 
rennur út 1. ágúst n. k og ég hef 
fyrir allnokkru ákveðið að sækja 
ekki um verði staðan auglýst. Ég 

hef reyndar þá eindregnu skoðun 
að stjórnvöld eigi að taka af skarið 
og sameina Landbúnaðarháskóla 
Íslands og Háskóla Íslands. Í því sé 
ég mörg tækifæri, þá eru landbún-
aðarvísindin komin í sama lið og 
verkfræðin, lyfjafræðin, hagfræðin, 
viðskiptafræðin o. s. frv. Með því 
skapast færi á alvöru nýsköpun 
að mínum dómi. Við höfum ekk-
ert ákveðið enn með sveitarstjóra 
fyrir Rangárþing ytra, erum bara 
óskaplega ánægð með að hafa feng-
ið traustan meirihluta atkvæða. Ég 
er mjög spenntur að takast á við 

verkefnin hér í Rangárþingi - hér 
er gott fólk og mýmörg tækifæri,“ 
segir Ágúst Sigurðsson. 

Hverju þakkarðu þennan sigur?
Það eru auðvitað okkar 

áherslur sem skapa sigurinn 
en svo sannarlega líka hinn 

mjög samhentur hópur sem hefur 
staðið að þessu. Við fundum fljótt 
fyrir góðum stuðningi við fram-
boðið og það hefur verið fullt út úr 
dyrum hjá okkur í kosningasetrinu 
síðustu daga og bros á hverju and-
liti. Þetta hefur satt best að segja 
verið alveg óskaplega skemmtilegt. 

Hvert verður fyrsta verkefni 
ykkar í sveitarstjórn?
Verkefnin eru mörg en grunnurinn 
er auðvitað að fara vel yfir fjár-
málin og ganga úr skugga um að 
öll plön sem þar hafa verið lögð 
séu á áætlun. Önnur mikilvæg 
verkefni snúa m. a. að þjónustu 
sveitarfélagsins, eflingu skólanna, 
umhverfismálum og markaðs- og 

kynningarmálum. Svæðið okkar 
hér er á blússandi siglingu hvað 
varðar uppbyggingu aðstöðu og 
afþreyingu fyrir ferðafólk enda 
kemur nánast hver einasti ferða-

maður hér við. Sveitarfélagið þarf 
að standa sig í því sem að því snýr 
til að slík atvinnuuppbygging sem 
önnur gangi greiðlega. 

Ágúst Sigurðsson. 

Af kosningavöku í Hellubíói, úrslit tilkynnt á miðnætti, frá vinstri Þorgils 
Torfi jónsson, Sólrún Guðmundsdóttir, Haraldur Eiríksson, Ágúst Sigurðsson

Hagnaður í Ásahreppi 131 þúsund 
krónur á hvern íbúa
Hagnaður af resktri sveitar-

félagsins 2013 nam 25 
milljónum króna.191 

íbúar eru í sveitarfélaginu og er 
hagnaður á mann því 131 þúsund 
krónur. Ásahreppur er eitt fárra 

sveitarfélaga í landinu sem er á 
grænni grein enda tekjur sveitar-
félagsins miklar. 

Útskrifaðir frá 
Laugarvatni fyrir 60 árum!
Á útskrift skólans þann 24. maí 

2014 komu níu höfðingjar í 
Menntaskólann að Laugarvatni til 
að fagna 60 ára útskriftarafmæli 
sínu. Mynd var tekin af þeim á sama 
stað fyrir utan skólahúsið og gert 
hafði verið útskriftarvor þeirra árið 
1954 og röðuðu sér upp með sama 
hætti og þá. Eins var gert á 50 ára 
júbilantaafmæli þeirra vorið 2004. 

Illugi Gunnarsson mennta- og 

menningarmálaráðherra kom sér-
staklega á Laugarvatn til að vera með 
á mynd af hópnum. Á myndinni 
er einnig Halldór Páll Halldórsson 
skólameistari. Fyrstu nýstúdentar 
skólans vorið 1954 voru 10 en einn 
þeirra, Árni Ólafsson barnalæknir 
er starfaði í Sviss, féll frá í apríl síð-
astliðnum. 

Myndina tók  
Ívar Sæland ljósmyndari. 

júbilantar á meðfylgjandi mynd eru frá vinstri: Árni Bergmann, Þórður Kr. 
jóhannsson, Tryggvi Sigurbjarnarson, jóhannes Sigmundsson, Hörður Berg-
mann, Unnar Stefánsson, Óskar H. Ólafsson, Sveinn j. Sveinsson, Víglundur 
Þór Þorsteinsson og Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráðherra 
og Halldór Páll Halldórsson skólameistari. 
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Nemendum 
fækkar í grunn-
skólum á  
Suðurlandi

Á skólaárinu sem senn er 
á enda eru nemendur í 
grunnskólum á Suður-

landi 60 færri en á árinu áður. 
Helming þeirrar fækkunar má 
rekja til nemenda í Grunnskóla 
Vestmannaeyja. Athygli vekur að 
í Árborg stunda jafn margir nem-
endur nám nú og í fyrra. Hlut-
fallslega fækkar nemendum mest 
í Þjórsárskóla og að Laugalandi í 
Holtum. 

3 m/s - raforkuframleiðsla hefst 15 m/s 28 m/s 34 m/s - raforkuframleiðsla stöðvastKjöraðstæður til raforkuvinnslu

Það er allt í lagi  
að það blási svolítið
Í Búrfellsstöð við Þjórsá er gagnvirk orkusýning og skammt norður af stöðinni 
eru fyrstu vindmyllur Landsvirkjunar. Þeim er ætlað að veita vísbendingar um 
framtíðarmöguleika í beislun íslenska roksins. Við vonum auðvitað að sumarið  
verði gott en okkur finnst líka allt í lagi þó það blási hressilega í 50 metra hæð 
yfir hraunsléttunni fyrir norðan Búrfell.

Velkomin í heimsókn í sumar!  

Búrfellsstöð 
Gagnvirk orkusýning er opin alla daga kl. 10-17, frá 1. júní. 
Starfsfólk tekur á móti gestum við vindmyllurnar  
alla laugardaga í júlí kl. 13-17.
www.landsvirkjun.is/heimsoknir

Menntaskólinn Laugarvatni 
meðal hástökkvara og 
stofnun til fyrirmyndar
Síðastliðin níu ár hefur SFR stéttarfélag  
staðið fyrir vali á stofnun ársins. 

Tilgangur könnunarinnar er 
að að bæta starfsumhverfi 
félagsmanna og efla starfs-

þróun þeirra með því m. a. að veita 
stjórnendum upplýsingar um viðhorf 
starfsmanna til stofnunar sinnar. 

Menntaskólinn á Laugarvatni 
skartar nú merki fyrirmyndarstofn-
unar. Og skólinn hefur bætt árangur 
sinn verulega. Miklu ræður hvernig 
starfsandi og stjórnun er. Halldór 
Páll Halldórsson skólameistari ML 
er ánægður með árangurinn. 

„Það er erfitt að svara hver ástæða 
hækkunar um 19 sæti er milli ár-
anna 2013 og 2014. Starfsandinn er 
og hefur að jafnaði verið afskaplega 
góður. Hver og einn starfsmaður 
skapar þann anda og leitast við með 
markvissum hætti að viðhalda þeim 
góða anda sem er. En í könnununum 
er verið að skoða marga fleiri þætti 
eins og sjá má.“

Halldór Páll segir að stöðugt aé 
leitast við að bæta vinnuskilyrði og 
vex ánægjan með þann þátt eftir 
því sem vinnst þar. Þá hafi „Ímynd 
stofnunar“ vaxið. „Hér hefur verið 
lögð áhersla á að það sem auglýsir 
stofnunina best er umsögn nemenda 
og foreldra. Kynningarmál eru mik-
ilvæg, heimsóknir í grunnskólanna 
og að bjóða grunnskólanemendum 
á Suðurlandi í heimsókn á sérstökum 
kynningardegi. En innra starf skól-
ans, gæði kennslunnar, utanumhald 
vistarmála, þjónustan og aðbúnaður 
allur, félagslíf nemenda, íþróttalíf, 
hefðir og stjórnun skólans eru þeir 
þættir og umsögn um þá sem vega 
þyngst þegar kemur að ímynd stofn-
unar og kynningar á henni.“

Halldór Páll telur mikilvægt að 
nýta sér kannanir sem þessar til að 
sjá og greina styrkleikana og veik-
leikana. „Síðan þarf að viðhalda 

styrkleikunum og finna leiðir til að 
minnka veikleikana. Maður þarf að 
vera vakandi í brúnni og gæta að því 
af að áralagið sé jafnt hjá okkur öll-
um. Þannig gengur róðurinn best.“

Meðal þess sem fram kemur í 
könnun SFR er hvort vinnustaðn-
um sé vel stjórnað. Ríflega 68% 
telja að sínum vinnustað/ starfsstöð 
sé vel stjórnað, en tæp 12% segja að 
vinnustaðnum sé illa stjórnað. Hæsta 
hlutfalli þeirra sem segja að vinnu-

staðnum sé vel stjórnað má sjá hjá 
stofnunum í verslun, sölu og þjón-
ustu (83%), en hæst hlutfall þeirra 

sem segja að vinnustaðnum sé illa 
stjórnað er meðal löggæslu, dómstóla 
og fangelsa (19%). 

Nemendur í grunnskólum á Suðurlandi

2013 2012 Fjölgun/
fækkun

Grunnskóli Vestmannaeyja 540 570 -30
Barnask. á Eyrarbakka og Stokkseyri 141 150 -9
Sunnulækjarskóli á Selfossi 521 498 23
Vallaskóli á Selfossi 525 539 -14
Víkurskóli 52 49 3
Kirkjubæjarskóli 41 45 -4
Hvolsskóli 230 228 2
Grunnskólinn á Hellu 149 156 -7
Laugalandsskóli 62 70 -8
Flóaskóli 91 91 0
Þjórsárskóli 40 46 -6
Flúðaskóli 130 132 -2
Grunnskólinn í Hveragerði 322 324 -2
Grunnskólinn í Þorlákshöfn 223 230 -7
Grunnskóli Bláskógabyggðar 127 124 3
Kerhólsskóli 30 32 -2
Samtala: 3224 3284 -60

ÞHH
Heimild: Hagstofa Íslands

Fjallganga að hausti. Svolítið táknræn mynd og skemmtileg, segir Halldór 
Páll skólameistari. Það er árleg hefð að nemendur og starfsmenn taka dag 
eða dagspart frá að hausti þegar þannig viðrar til að ganga á sunnlenskt 
fjall. Myndin er af fjallgöngu síðasta haust á Bjarnarfell í Biskupstungum. Menntaskólinn er einn af hástökkv-

urum ársins. 

Listaverk byggð 
á fyrirmælum
Þann 12. júní opnar í i8 Gallerí 

sýning á verkum breska lista-
mannsins Peter Liversidge. 

Peter er fæddur 1973 í Englandi og 
býr og starfar í London. 

Undanfarinn áratug hafa verk Pet-
ers byggt á fyrirmælum um gjörn-
inga og listaverk ýmskonar. 

Fyrir sýninguna í i8 hefur Peter 
skrifað i8 fyrirmæli (vélrituð) að 
verkum sem flest verða framkvæmd 
og sýnd á sýningunni en nokkur 
þeirra verða gjörningar og innetn-
ingar utan gallerísins. Gefin verður 
út sýningarskrá sem mun saman-

standa af þessum i8 fyrirmælum. 
Eitt fyrirmælanna segir: „Ég legg til 
að skrifa reglur fyrir Ísland“. Peter 
hefur skrifað þessar reglur og gert 
plakat sem dreift verður um Reykja-
vík og vítt og breytt um landið. Það 
er einnig ósk hans að fá reglurnar 
birtar í nokkrum íslenskum prent-
miðlum, í stóru dagblöðunum sem 
og í bæjarblöðum á landsbyggðinni 
til þess að „reglurnar“ nái augum 
sem flestra landsmanna. Birtingin 
er eingöngu ætluð sem listaverk en 
ekki auglýsing og útfærslan verður 
ljósmynd af vélrituðri pappírsörk. 
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T-listinn í Bláskógabyggð:

„Áttum góða fundi 
með kjósendum þar 
sem málefni sveitar-
félagsins voru rædd 
fram og til baka“
- Við hlökkum til að starfa með Þ-listanum. 

Við á T - listanum erum 
ótrúlega stolt af þessum 
kosningasigri. Við þökk-

um hann góðri málefnaskrá sem 
margir aðilar komu að jafnt innan 
listans sem utan hans. Eins áttum 
við góða fundi með kjósendum 
þar sem málefni sveitarféalgsins 
voru rædd fram og til baka. Þá 
náði fólkið á T - listanum mjög 
vel saman, við stóðum öll saman 
í kosningabaráttunni sem einn 
maður, okkar liðsheildin var 
mjög góð. Þannig að ég held að 
við höfum náð til kjósenda með 
góðri málefnaskrá og öflugum 
frambjóðendum. 

Okkar fyrsta verk í nýrri sveit-
arstjórn verður að skipa í nefnd-
ir og ráð. Eins þarf að ganga frá 

ráðningu á sveitarstjóra en þar er 
okkar fyrsti kostur að ráða núver-
andi sveitarstjóra Valtýr Valtýsson 
til áframhaldandi starfa. 

Okkar meginverk á nýju kjör-
tímabili verður að vinna eftir okkar 
málefnaskrá. Þar eru mörg metn-
aðarfull verkefni sem við þurfum 
að vinna í að koma í framkvæmd. 
Það eru mörg verkefni sem bíða 
okkar bæði stór og smá. 

Við viljum nota tækifærið til 
að þakka öllum þeim sem lögðu 
okkur lið í kosningabaráttunni 
og í undirbúningi kosninganna. 
Eins viljum við þakka Þ - listanum 
fyrir góða og drengilega kosninga-
baráttu, við hlökkum til að starfa 
með þeim. 

Helgi Kjartansson. 

Nokkur orð um hvim-
leiðan veggjamítil
Vissulega er sumarið yndis-

legur tími á Íslandi. Langir 
dagar, birtan í loftinu og 

einstaka blíðviðriskaflar nægja til 
að lyfta sálarlífinu upp um nokkur 
þrep. Og garðarnir og gróðurinn 
gera sitt til að efla andann og gera 
tilveruna að paradísarvist. Jafnvel 
þótt stundum rigni og jafnvel þótt 
stundum hvessi gerir það lítið til að 
slá á sumargleðina. Það þarf meira 
til. Til dæmis heimsókn af nokkrum 
þeirra smádýra sem deila með okkur 
lífsrými í nærumhverfinu. 

Margir kvarta yfir litlum, rauðum 
áttfætlumaurum – sem eru reyndar 
kallaðir mítlar opinberlega – sem 
skríða inn í hús og liggja í hrönnum í 
gluggakistunum og skilja þar eftir sig 
bletti og óþrifnað þegar reynt er að 
hreinsa þá burt. Á opinberri íslensku 
heita þessi kvikindi veggjamítill, en 
manna á meðal eru þau oftast kölluð 
roðamaur eða túnmaur. Fræðiheitið 
er Bryobia praetiosa. Tegundin er 
meira eða minna útbreidd um allan 
heim og getur dregið fram lífið við 
ýmsar veðurfarsaðstæður svo fremi 
að meðalloftihiti sé kominn yfir 7°C 
og að um einhvern gróður henni til 
lífsnæringar sé að ræða. 

Veggmítillinn lifir á grasi og öðr-
um gróðri. Hann er ekkert sérlega 
vandur að fæðuvali en kýs þó oftast 
plöntur með þykkum og safaríkum 
blöðum, s. s. smára eða túnfífil, en 
ef mjög hlýtt og þurrt er í veðri eða 
komist hann inn í gróðurhús þar 
sem loftið er mjög þurrt getur hann 

lagst á hvað sem er og valdið tölu-
verðum usla. Hann sýgur næringuna 
úr blöðunum, venjulega á neðra 
borði, þannig að þau skrælna og fá á 
sig silfraða slikju. Ólíkt öðrum gróð-
urmítlum spinnur veggjamítillinn 
ekki vef, heldur gengur um laus og 
frjáls og getur farið tiltölulega hratt 
yfir og skynjar umhverfi sitt vel. Það 
nýtir hann sér til að fara nokkurn 
spöl ef honum sýnist að lífslíkur sé 
betri á öðrum stað. 

Lífsferli veggjamítilsins er ekkert 
flókið. Dýrin eru öll kvenkyns og 
hver kynslóðin af annari verður til 
með meyfæðingu. Mítlarnir sækja í 
staði sem standa upp úr landslaginu 
og liggja vel við sólaryl til að tímg-
ast og hafa hamskipti. Sólvermdar 
klappir og klettar, tré með grófum 

berki og ekki síst hús þar sem hægt 
er að skríða inn þykja honum mjög 
aðlaðandi. Eiginlega má segja að 
hann villist inn í hús, því að sem 
slíkum var þeim ekki skotið inn í 
þróunarferli hans. Jafnvel þótt hið 
íslenska heiti hans sé dregið af þessari 
ásókn hans í vistarverur landsmanna. 
Heldur lítur hann á þau sem huggu-
legan og hlýjan hraundranga sem 
myndu henta vel fyrir framgang 
tegundarinnar. 

Veggjamítillinn lifir veturinn 
af sem egg frá fyrra sumri. Eggin 
eru skorðuð undir barkarflögum, 
í klettaskorum og undir tréverki 
eða jafnvel milli þilja á húsum. Þau 
klekjast út þegar hitinn úti hefur 
náð um 7°C. Ungviðið leitar nið-
ur í svörð og á þar nokkra daga 
við át og vöxt. Þegar hamur þess 
er orðinn þröngur leitar það aftur 
upp í æskustöðvarnar til að skipta 
um ham og fer síðan aftur niður í 
grængresið þar sem það verður svo 
að fullorðnum mítli sem svo aftur 
leitar upp til að leggja egg sín í hin 
þurra verndarvæng hússins, hraun-
drangans eða trjábolsins. Að því 
búnu lýkur ævi einstaklingsins en 
eggin bíða næsta vors. Allur þessi 
tími er ekki langur. Mítillinn vaknar 
til lífsins í apríl og lýkur hringnum 
fyrir jónsmessu. Til að verjast því að 
veggjamítillinn skríði inn í hús er 
einfaldast að láta gras ekki ná upp 
að húsveggjum. Undir og í kring um 
allt tréverk neðarlega á húsum er gott 
að bera húsgagnaolíu, s. k. tekkolíu, 
ekki síst í öll hurða- og gluggaföls. 
Halda góðri rækt í grasflötinni og 
væta hana næst húsinu með salm-
íaksblönduðu sápuvatni ef ásóknin 
er mjög mikil. 

Grænt er vænt

Hafsteinn Hafliðason.

Til að verjast því að veggja-
mítillinn skríði inn í hús 
er einfaldast að láta gras 
ekki ná upp að húsveggjum. 
Undir og í kring um allt 
tréverk neðarlega á húsum 
er gott að bera húsgagna-
olíu, s. k. tekkolíu, ekki síst 
í öll hurða- og gluggaföls. 
Halda góðri rækt í grasflöt-
inni og væta hana næst hús-
inu með salmíaksblönduðu 
sápuvatni ef ásóknin er 
mjög mikil.

Með fylgir mynd sem var tekin á kosningavöku T - listans. Þarna eru þau 
sem voru kosin í sveitarstjórn fyrir hönd T - listans. Frá vinstri: Kolbeinn 
Sveinbjörnsson, Guðrún Magnúsdóttir, Bryndís Böðvarsdóttir, Helgi Kjart-
ansson og Valgerður Sævarsdóttir. 

Okkar vinsæli heimilismatur í hádegi alla virka daga kl. 12:00 - 13:30.
Súpa, aðalréttur, kaffi, biti, kaka eða ávöxtur.

Allt þetta á aðeins 1.490,- kr.

Breiðumörk 2b, Hveragerði

Pizzur, smáréttir, veislur, bar.
Gæði - Þjónusta - Lipurð - Stöðugleiki

Leggið aldrei svöng í heiði  - Hveragerði anddyri Suðurlands



Á MÓTI SÓL / DJ MUSCLE BOY / SKÍTAMÓRALL
SSSÓL / BJÖRGVIN HALLDÓRSSON / SIGGA BEINTEINS

STUÐLABANDIÐ / HELGI BJÖRNS & REIÐMENN VINDANNA / LOVE Gúrú
EYÞÓR INGI / RockabillÍbandið / ALEX WuNDER / DANS Á RÓSUM

ÓMAR DIÐRIKS & SVEITASYNIR / EMMSÉ GAUTi / DJ ÓLI GEIR

MIÐASALA Í FULLUM GANGI Á MIDI.IS - NÁNAR Á KOTELETTAn.IS

TÓNLISTARHÁTÍÐ KÓTELETTUNNAR

SELFOSSI 13-15 JÚNÍ

ÉG VERÐ ALVEG 
GRILLAÐUR..!



Vakin er athygli á því að full starf-
semi er yfir sumartímann. 
Læknisfræðileg endurhæfing á Heilsustofnun 
er góður kostur og miðar að því að ná mestri 
mögulegri færni og lífsgæðum og viðhalda þeim.

Allar nánari upplýsingar á heimasíðu okkar
www.hnlfi.is og í síma 483 0300.

Endurhæfing allt árið

Heilsustofnun NLFÍ

- Berum ábyrgð á eigin heilsu

Grænumörk 10 - Hveragerði - Sími 483 0300 
www.hnlfi.is - heilsu@hnlfi.is

Fánar og veifur í úrfali

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

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-19  

virka daga og  
10-19 um helgar

5.  júní  2014

Það er margt skemmtilegt á vor-
in. Eitt af þessum skemmti-
legu vorverkum eru útskriftir 

úr skólum. Fátt er skemmtilegra en 
að fjölskyldur og vinir komi saman 
að fagna  með nemendum sem eru 
búnir að ná langþráðu markmiði í 
námi. Markmiðum sem veita þeim 
tækifæri í lífinu og þau búa að alla 
ævi.

Elsti ömmustrákurinn  minn, 
hann Ingþór Jóhann var að útskrif-
ast sem blikksmiður um daginn - tíu 
árum seinna en hann varð stúdent. 
Hann hefur prófað ýmislegt en nú 
fundið sinn farveg og staðið sig 
glæsilega í námi með fullri vinnu 
og að hlúa að sinni fjölskyldu.

Af því tilefni grillaði hann uppá-
haldið sitt, hrossalund. Kristín hans 
sá um meðlætið og bakaði yndislegar 
kökur í eftirrétt – en hún er frábær 
í kökugerð sem öðru.

Hrossalund er bundin saman 
með sláturgarni þannig að hún verði 
jöfn. Pensluð með olíu og krydduð 
með salti og pipar. Best er að loka 
henni á alla kanta á funheitu grilli. 
Slökkva svo á öðrum brennaran-
um og láta hana vera þeim megin 
á grillinu. Á kolagrilli er gott að ýta 
kolunum til hliðar frá lundinni.

Grillað þar til kjarnhiti er 63 – 
67°C.

Með lundinni voru krumpukart-
öflur. Bökunarkartöflur eru skornar 
í tvennt – baðaðar í olíu með salti 
og pipar. Settar í 250°C heitan ofn 
með blæstri í klukkutíma.

Sveppasósa. Sveppir voru sneidd-
ir niður og mýktir í smjöri. Smá 

vatni með 1-2 nautakraftstening-
um bætt í og látið sjóða smástund, 
síðan rjóma og að endingu msk. af 
rifsberjahlaupi. Smakkað til með 
salti og pipar.

Blandað salat var borið með og 
fetaostur.

Svo voru það tvær kökur með 
kaffinu  á eftir.

Eplakaka.
90 gr. smjör og 1 ½  dl. sykur eru 
þeytt saman. Tveimur eggjum bætt 
út einu í senn. Þeytt saman. 1 ½ dl. 

af hveiti og 1 tsk. af lyftidufti hrært 
saman við.

Blöndunni hellt í smurt form.  
2 epli eru afhýdd og sneidd niður. 
Þeim er síðan velt upp úr blöndu  
sem samanstendur af  2 msk. kar-
töflumjöli  og 6 msk. sykri. Þetta 
er sett ofan á deigið. Síðan er þeytt 
saman 100 gr. af marsípani og 2 
eggjahvítum. Þessu er dreift yfir epl-
in. Bakað í miðjum 175°C heitum 
ofni í 25-30 mín.

Við höfum ekki prófað það en ég 
held að það væri mjög gott að nota 
rababara í staðin fyrir epli.

Frönsk súkkulaðikaka  
með karamellu.

150 gr. suðusúkkulaði
150 gr. smjör
3 egg 
2 dl. sykur
1 dl. hveiti
Sykur og egg þeytt saman. Smjör 

og súkkulaði brætt saman – kælt 
og bætt út í. Hveitinu hrært var-
lega saman við. Sett í smurt form 
og bakað í 35 mín. í 180°C heitum 
ofni (ekki blástur).

Poki af Góu súkkulaðikúlum 
brætt saman með 1 dl. af rjóma og 
hellt yfir kalda kökuna.

Þetta var frábær veisla.
Gangi ykkur vel og verði ykkur 

að góðu.
Kveðja, KS
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Útskriftarveisla
Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Nýr skóla-
stjóri að 
Flóaskóla
Anna Greta Ólafsdóttir er 

nýráðinn skólastjóri Flóa-
skóla. Hún hefur verið 

skólastjóri á 
Reykhólum sl. 
tvö ár. Guð-
mundur Freyr 
Sveinsson hef-
ur gegnt emb-
ættinu undan-
farin ár en lætur 
af störfum að 
eigin ósk. 

Auglýstar eru kennarastöður 
við Flóaskóla. Umsóknarfrestur er 
til og með 10. júní 2014. Nánari 
upplýsingar um störfin gefur Guð-
mundur Freyr Sveinsson skólastjóri, 
sími 486-3460 / 859-3460. Umsókn 
ásamt ferilskrá skal senda á netfangið 
gudmundur@floaskoli.is. 

Nýr þjónustusamningur 
um Sérdeild Suðurlands
Nýr þjónustusamningur 

um Sérdeild Suðurlands, 
Setrið í Sunnulækjarskóla, var 
undirritaður í Ráðhúsi Árborgar 
þriðjudaginn 20. maí 2014. Að-
ilar samningsins eru Sveitarfélagið 
Árborg annars vegar og hins vegar 
félags- og skólaþjónusta Rangár-
valla og Vestur-Skaftafellssýslu og 
skóla- og velferðarþjónusta Árnes-
þings. Samkvæmt samningnum, 
nýjum starfsreglum fyrir deildina 
og með vísan til grunnskólalaga 
og reglugerðar um nemendur 
með sérþarfir í grunnskóla veitir 
Setrið nemendum með sérþarfir á 
Suðurlandi fjölbreytt nám í hvetj-
andi námsumhverfi, sem tekur mið 
af þörfum þeirra og stöðu, í sam-
vinnu við heimaskóla. Undir samn-
inginn rituðu Ásta Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri Sveitarfélagsins 
Árborgar, Aldís Hafsteinsdóttir, 

bæjarstjóri Hveragerðisbæjar, fyrir 
hönd skóla- og velferðarþjónustu 
Árnesþings og Edda G. Antons-
dóttir, deildarstjóri félags- og 
skólaþjónustu Rangárvalla og Vest-
ur-Skaftafellssýslu. Birgir Edwald, 
skólastjóri Sunnulækjarskóla, Krist-
ín Björk Jóhannsdóttir, deildarstjóri 
Seturs og Þorsteinn Hjartarson, 
fræðslustjóri, voru viðstödd undir-
ritun samningsins sem var undir-
ritaður með fyrirvara um samþykki 
allra sveitarstjórna skólaþjónustu-
svæðanna og bæjarráðs Árborgar. 





14 5.  júní  2014

Um Þingeyrarkirkju
Myndin sem við sýndum síðast var af Þingeyrarkirkju. 

Þingeyrarkirkja var byggð á 
árunum 1909 - 1911 og vígð 
9. apríl 1911. Áður stóðu 

kirkja og prestsetur á Söndum í Þing-
eyrarhreppi og höfðu staðið þar frá 
því snemma á 13. öld. Árið 1907, 
þegar ljóst var að byggja þurfti nýja 
kirkju, var ákveðið að færa kirkjuna 
inn á Þingeyri, því að kauptúnið var 
þá að byggjast upp og íbúar í sand-
asókn voru 618. Prestsetrið var flutt 
til Þingeyrar árið 1915. 

Rögnvaldur Ólafsson arkitekt og 
húsameistari teiknaði Þingeyrar-
kirkju og er hún úr steini í gotnesk-
um stíl en að innan er hún prýdd 
fögru tréverki. Rögnvaldur Ólafsson 
var Dýrfirðingur og réð hann útliti 
og staðsetningu kirkjunnar á kirkju-
lóðinni, sem Gramsverslun á Þing-
eyri gaf undir Kirkjubygginguna. 
Kirkjuna lét arkitektinn snúa í norð-
ur og suður en ekki í austur og vestur 
eins og viðtekin venja er og var hún 
látin snúa svo sem hún gerir til að 
bera vel við þeim sem koma af hafi 
til Þingeyrar. Þingeyrarkirkja er vel 
búin gripum. 

Altaristöfluna málaði Þórarinn 
B. Þorláksson, listmálari og sýnir 
hún Krist sem situr úti í íslenskri 
náttúru og hjá honum standa þrjár 
telpur. Myndefnið er: Jesús blessar 
börnin. Fyrirmyndirnar að telpunum 
eru dætur málarans. Skírnarfontur 
er útskorinn af Ríkharði Jónssyni, 
myndskera. Hjónin Gréta Björns-

son listmálari og Jón Björnsson 
málarameistari máluðu og skreyttu 
kirkjuna með ýmsum trúarlegum 
táknum árið 1961. Sandakirkja var 
á kaþólskum tíma helguð heilögum 
Nikulási og hefur listmálarinn mál-
að mynd hans hér í Þingeyrarkirkju 
vinstra megin við altarið og Pétur 
postula hægra megin. Þrír steindir 
gluggar eru á korgafli eftir glerlista-
konuna Höllu Haraldsdóttur. Tvær 
ljósastikur fornar á kirkjan frá árinu 
1656 úr Sandakirkju og fleiri gripi 
þaðan. Þá á Þingeyrarkirkja gripi 
úr Hraunskirkju í Keldudal, sem er 
aflögð. Frá upphafi hafa kirkjunni 
borist fjölmargar góðar gjafir. 

Í fjöldamörg ár var Ólafur Hjartar 
móðurafi Ólafs Ragnars Grímssonar, 
forseta Íslands, meðhjálpari í Þing-
eyrarkirkju. Á bernskuárum sínum 
fylgdi Ólafur Ragnar afa sínum oft til 
kirkju, en hann ólst upp að hluta til á 
Þingeyri hjá móðurforeldrum sínum. 

Til fróðleiks má geta þess að kirkj-
an á fagran altarisdúk, sem Svanhild-
ur Hjartar, móðir forsetans saumaði 
og gaf kirkjunni. 

Formaður sóknarnefndar er Sig-
ríður Helgadóttir og sóknarprestur 
er séra Guðrún Edda Gunnarsdóttir. 

(Af vefnum: http:/ / www. thing-
eyri.is/ thingeyri/ thingeyrarkirkja/ )

Höfundur texta: Guðrún Edda 
Gunnarsdóttir

Við hvetj um ykk ur til að 
 senda blað inu línu.

Láta vita af at burð um eða 
vek ið at hygli á því sem vel fer 

í sam fé lag inu.

Hó ið í okk ur. Skrif ið á  
tor lak ur@fot spor.is eða  
hring ið í síma 8942098.
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Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T

immmHeHeee m
                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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Var úr sögn úr skóla skrif stof unni 
sam þykkt með tveim ur at kvæð um á 
bæj ar ráðs fundi í morg un (fimmtu dag)?
Svo kann að fara að úr sögn Ár borg

ar úr Skóla skrif stofu Suð ur lands 
 verði end an lega sam þykkt með at

kvæð um  tveggja full trúa af níu full trú um 
sem  sitja í bæj ar stjórn inni. Elfa Dögg 
Þórð ar dótt ir, bæj ar full trúi meisri hluta 
Sjálf stæð is manna er for mað ur Sam bands 
sunn lenskra sveit ar manna og ekki sátt 
við til lög una. Til að láta ekki sker ast í 
odda gæti það orð ið henn ar út leið að vera 
fjar ver andi á bæj ar ráðs fundi 10. maí (í 
morg un). 

Fari svo næg ir sjálf stæð is mönn um að 
 tveir full trú ar flokks ins  greiði at kvæði á 
bæj ar ráðs fund in um með til lögu um úr
sögn.  Sitji Egg ert Valur, full trúi Sam fylk
ing ar inn ar, hjá á bæj ar ráðs fund in um er 
til lag an end an lega sam þykkt. Bæj ar stjórn 
mun þá ekki gera ann að en að sam þykkja 
fund ar gerð bæj ar ráðs. Mæti Elfa Dögg 
hins veg ar á bæj ar ráðs fund er erf itt fyr
ir hana að sam þykkja til lög una um úr

sögn. Komi til þess að hún  greiði at kvæði 
gegn kem ur það til  kasta bæj ar stjórn ar að 
 kveða upp úr um úr sögn. Þar er lík legt að 
meiri hluti sé tryggð ur – og at kvæði Elfu 

Dagg ar muni ekki ráða bagga mun. Auk 
henn ar hafa Arna full trúi Sam fylk ing ar
in ar og Andr és Ingi, full trúi VG, lýst yf ir 
and stöðu við til lög una. 

TAXÍ
TAXÍ í Hveragerði

5-8 manna bílar
Sími: 483-4200.

Sumarið byrjar á  
pallinum við kaffi Krús

Mynd: ÞHH

EYRAVEGI 32 · SELFOSSI
SÍMI 480 1160
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Sveitarfélagið Árborg, brosandi samfélag
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Meiri hluti – eða ekki 
Það er mál ið
Það marr aði í meiri hluta sam starf inu 

og það hef ur geng ið á ýmsu að 
 styrkja meiri hlut ann í bæj ar stjórn 

Ár borg ar. Sjálf stæð is flokk ur inn bauð 
Fram sókn sl. föstu dag til sam starfs til að 
 breikka meiri hlut ann. Bæj ar full trú arn ir 

reynd ust um boðs laus ir og voru rekn ir 
heim eft ir fund í full trúa ráð inu morg un
inn eft ir, seg ir bæj ar full trúi Fram sókn ar. 
Ekki boð legt að meiri hluta sam starf ið sé í 
stór hættu reglu lega einu  sinni á ári, seg ir 
bæj ar full trúi Sam fylk ing ar inn ar.

Odd viti Sjálf stæð is flokks seg ir Dlist
ann hafa náð sam ræmdu göngu lagi.

Hvað gerð ist?  
Sjá frétta skýr ingu á síðu 2.

Þekkirðu bæinn?

Um seiðbláar Súlur
Á setrinu sögufræga, Saurbæ á 

Hvalfjarðarströnd, þjónaði á 
síðustu öld skáldmæltur prestur, sr. 
Sigurjón Guðjónsson og stundum 
kemur organistum í hug að gott væri 
að taka til söngs sálminn hans nr. 
102. Hann hefst þannig:

Sem stormur hreki skörðótt ský
svo skunda burt vor ár.
Og árin koma ný og ný
með nýja gleði og tár.
Því stopult, hverfult er það allt
sem oss er léð, svo tæpt og valt
jafnt hraust og veikt og fé og fjör
það flýgur burt sem ör.
Þessi sálmur hæfir tímamótum eins 

og reyndar öllum öðrum stundum og er 
sannarlega ekki ofsunginn en fleiri ljóð 
finnast eftir sr. Sigurjón í Saurbæ. Hann 
vann að þýðingum og gaf út ljóðabók 
með þýddum ljóðum meðan hann 
var innan við þrítugt. Í Borgfirskum 
ljóðum birtast löngu síðar nokkur ljóð 
eftir hann, í einu þeirra litast hann um 
af heimahlaði: 

Að heiman
Sjá vil ég Súlur
seiðbláar, Hvalfell
Þyril, Þúfufell
og þrastasveim
sæla Saurbæjarhlíð
og signdan Vatnaskóg
horfa á fagran Fjörð
frá Hallgrímssteini.
Hlusta á huldumögn
helgrar náttúru.
Þakka Drottins dýrð
drúpa höfði
lyfta hjarta og hug
við heilagt bænamál.

Í öðrum sálmi, nr. 13, einnig við lag 
eftir Sibelíus ávarpar höfundurinn Guð 
og segir:

Á ferð ég er og fáráður ég spyr
við fótskör þína, krýp við þínar dyr. 
Öll hugsun þín er hulin fyrir mér
hver hugsun mín er opin fyrir þér. 
Hvað má því valda að þú minnist 

mín svo mjög sem ég hef rofið boðin 
þín.

 Þegar sr. Sigurjón lést 1995 skrifaði 
Ólafur Haukur Árnason eftirmæli og 
segir þar:

„Séra Sigurjón Guðjónsson vann 
ævistarf sitt á Hvalfjarðarströnd. Hann 
var sóknarprestur í Saurbæ frá 1931 til 
1966 og prófastur í Borgarfjarðarpró-
fastsdæmi frá 1946 til 1966. En þó að 
hann léti af opinberu embætti hálfsjö-
tugur settist hann síður en svo í helgan 
stein. Við tóku frjó starfsár og í raun-
inni lét hann ekki deigan síga fyrr en 
hann var kominn vel yfir nírætt. Hann 
rannsakaði sögu sálmakveðskapar og 
mun margt markvert liggja eftir hann 
á því sviði. En umfram allt sinnti hann 
skáldskap og þýðingum með einstökum 
ágætum og af stakri smekkvísi.“  Ingi 
Heiðmar Jónsson

Úr Harð Haus (11)

Ingi Heiðmar jónsson

Altaristöfluna málaði Þórarinn B. Þor-
láksson, listmálari og sýnir hún Krist 
sem situr úti í íslenskri náttúru og hjá 
honum standa þrjár telpur. 

Hafgríma heiðruð listaverðlaunum Ölfuss
Á setningu Hafnardaga í síðustu 

viku, voru Listaverðlaun Ölfuss 
afhent í fyrsta skipti. Menningarnefnd 
sveitarfélagsins óskaði eftir tilnefn-
ingum til verðlauna og valdi úr inn-
sendum tilnefningum. Fjölmargir 
tilnefndu Hafdísi Hallgrímsdóttur, 
myndlistarkonu og var ákveðið að 

heiðra hana með verðlaunum. Hafdís 
notar listamannsheitið „Hafgríma“ og 
hefur alla tíð haft mjög gaman af að 
teikna. Hún er fædd í Reykjavík árið 
1953 og ólst upp á Seltjarnarnesinu. 
Hún byrjaði ekki að mála myndir 
fyrr en í kringum árið 2006 og ekki 
af neinni alvöru fyrr en árið 2010. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Espace
Smekklegur og nettur sófi sem frábært er 
að sitja í. Nokkrar stærðir í boði. Alklæddur 
leðri eða tauáklæði. Mikið litaúrval.

Dönsk gæðarúm 
í mörgum stærðum og gerðum.

Demetra svefnsófi
Glæsilegur og vandaður svenfsófi frá Ítalíu. Hægt 
að fá í mörgum útfærslum og litum m.a sem tungusófi.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Diva tungusófi
Nettur tungusófi með hallanlegu baki á tungu. 
Rafstýrðir hvíldarstólar bæði á enda og miðju.  
Hægri eða vinstri tunga, alklæddur leðri eða tauáklæði. 

Yuni
Fallegur horn og tungusófi. Fæst hægri eða vinstra 
horn, alklæddur leðri í mörgum litum eða tauáklæði.  
Nokkrar stærðarútfærslur í boði. Hvíldarstóll í enda.

Dawn tungusófi
Flottur og vandaður tungusófi, alklæddur 
þykku nautaleðri. Hægri eða vinstri tunga.

Rinoa tungusófi
Alklæddur leðri en einnig til með áklæði. Margar 
útfærslur og úrval lita. Hægri eða vinstri tungusófi

Ezzy
Nettur og góður hægindastóll með háu 
baki og stillanlegum hnakkapúða.  
Raf- eða handstýrður í mörgum litum, 
alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gary
Einstaklega þægilegur hægindastóll. Sérstök 
mjóbaksbólstrun gerir þennan stól mjög þægilegan. 
Fáanlegur raf- eða handstýrður. Margir litir í boði, 
alklæddur leðri eða í tauáklæði.

Mobius
Í senn nettur og þægilegur hægindastóll. 
Klassísk en nútímaleg hönnun með 
þægindin í huga. Alklæddur leðri, 
fáanlegur í fjölmörgum litum.

Tracy Lyftustóll
Fallegur og einfaldur í notkun fyrir þá sem 
að eiga erfitt með að standa upp úr stólum.  
Til bæði í tauáklæði og alklæddur leðri 
í nokkrum litum.

Walton Tungusófi
Tungusófi með hvíldarstól í enda. Til hægri eða 
vinstri tunga í fjölmörgum litum, hvort sem tauáklæði 
eða alklæddur leðri.

Gary
Vinsæll sófi með stuðninginn á réttum stöðum. 
Hvíldarstólar í endum, raf- eða handstýrðir.  
Alklæddur leðri eða tauáklæði í mörgum litum.

Massa
Stílhreinn og flottur hvíldarsófi með háu baki. 
Raf- eða handstýrðir hvíldarstólar í endum. 
Til í mörgum litum alklæddur leðri eða tauáklæði.

Gæðarúm frá Serta í mörgum 
stærðum og stífleikum.

Toronto 
Falleg borð frá Ítalíu. Hægt að nýta sem hliðarborð 
eða renna fótum undir sófann og nýta borðplötuna 
yfir sessunni á sófanum.

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM – GÆÐI Í GEGN



Í ÁRVIRKJANUM
OG GEISLA

TIL DÆMIS:

HM DAGAR
Full búð af
sjónvarpstilboðum

BRASILÍA

LED SJÓNVARP · 100 Hz. · Full HD 1920x1080p 
· Mega skerpa · Afspilun USB: kvikmyndir, ljósmyndir, tónlist 
· Sjónvarpsmóttakari: Digital DVB-T2

UE46/50F5005

TILBOÐ#1:
46"= 159.900,- 

UE46F6675

TILBOÐ#3:
46"= 239.900,- 

TILBOÐ#2:
50"= 199.900,- 

LED SJÓNVARP · 600 Hz. · Full HD 1920x1080p 
Skjár: Clear · Skerpa: Mega · AllShare: Auðveld samskipti 
Samsung tækja · USB: Upptaka og afspilun · Social TV: Já, horfðu 
á sjónvarp og vertu á Facebook, You Tube, Flickr, Skype ofl. 

TILBOÐ#4:
55"= 529.900,- 

GLÆSILEGT VERÐLAUNATÆKI

„BESTA SMART TV Á MARKAÐINUM
  2013-214“
LED SJÓNVARP · 1000 Hz. · Full HD 1920x1080p

UE55F8005

VEITUM 20% AFSLÁTT
af öllum heimabíóum

við kaup á sjónvörpum
á HM-DÖGUM

 HILMISGÖTU 4 · VESTM.EYJUM · SÍMI 481-3333 EYRAVEGI 32 · SELFOSSI · SÍMI 480 1160


