
Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-19  

virka daga og  
10-19 um helgar

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISJötunn-vélar ehf – Austurvegi 69 – 800 Selfossi – sími: 4800 400 – www.jötunn.is

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

15. Janúar 2015
1. tölublað 4. árgangur S U Ð U R L A N D

6 Dugir ekki að  
einkavæðingin verði  
pólitískt skotheld 8–9 Glæsilegir að-

ventutónleikar 14 Þylst hann um 
eða þrumir

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Það var ekki að sjá á börnunum að þeim leiddist að kveða burt jólin. Veðurgurðirnir réðu för. Jólasveinarnir frestuðu för. 

Jólin kvödd 
– um síðir
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Almanakið  
passaði ekki
Sigmundur forsætisráðherra sá 
sér ekki fært að sækja minningar-
athöfnina sem haldin var í París um 
helgina. Almanakið passaði ekki við 
atburðinn og svo virtust undirbún-
ar athafnir hans (heima fyrir?) ekki 
samrýmast boðinu. Það tók langan 
tíma að greina alþjóð frá frávikinu 
– en allir nágrannaforsætisráðherrar 

voru þó með á nótunum. Sást til 
þeirra í göngunni. Vegna aðstæðna 
var undirtitla sendiherra Íslands í 
París útnefnd og tók þátt fyrir Ís-
lands hönd. Ekki sást til hennar á 
mynd.

Afleikur Vals-
manna
Það þótti tíðindum sæta að 
knattspyrnufélag í Reykjavík skyldi 
beita kvótakerfi á þau börn sem 
standa í fjáröflun fyrir félagið. Eitt 
barn gaf eitt stig, barn með kerru 
hálft stig, barn með foreldri á bíl 
líka hálft stig til viðbótar. Þannig 
gátu börnin safnað í sjóð til að geta 
sjálf keppt fjarri átthögum. Slíkar 

fótboltaferðir eru þekktar en kerfi 
Valsmanna þykir með ólíkindum. 
Einstæðir foreldrar geta vart skorað 
og enn síður ef þau geta ekki lagt 
til kerru eða vörubíl til að safna 
flöskum. 

Losa öll  
eigingirnisbönd
„John Bright, hinn frægi frels-
isunnandi á Englandi, segir að eina 
úrræðið til að losa morðvopnin úr 
höndum konunga og þjóða, sé að 
losa öll eigingirnisbönd í verslun-
arviðskiptum, sem nú stía sundur 
þjóðum með bönnum, tollum og 
öðrum meinlokum.“ 

(Þjóðólfur 9. apríl 1879)

Allar skrifstofur embættisins, á Selfossi, á Hvolsvelli, í Vík og á Höfn 
eru opnar frá kl. 09.00 – 15.00

alla virka daga og svarað í síma á sama tíma.
 

Nýtt símanúmer er 458 2800 og netfang sudurland@syslumenn.is. 
Kennitala embættisins er 680814-0150.

 
Nýir bankareikningar eru: Selfoss 0325-26-702, 

Hvolsvöllur 0182-26-19, Vík 0317-26-6808, 
Höfn 1147-26-6808.

 
Nánari upplýsingar á www.syslumenn.is.

 
Þinglýsingaskjöl berist til skrifstofunnar á Hvolsvelli,

 Austurvegi 6, 860 Hvolsvelli.
 

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
Anna Birna Þráinsdóttir

SýSlumaðuriNN á SuðurlaNdi

Gleðilegt ár. Árið 2014 er allt. Atburðir eru manni hugstæðir – 
aðrir hverfa á vit sögunnar. Verða kannski dregnir fram en ella 
gleymast. Ein er sú heimsókn sem leitar á hugann frá liðnu ári 

en það var sumarsýning á verkum hins mikla danska málara Asger Jorn 
í  Jornlistasafninu í Silkiborg á Jótlandi. Hann var í Kóbrahópnum sem 
Svavar Guðnason listmálari var líka þátttakandi í. Eftir Asger er haft að 
„snillingur er sá venjulegastur allra manna sem á vandaðasta hátt býr 
yfir hæfileikum  að tjá hið mannlega og er tákn þess að vera maður.“ 
Er hægt að tjá sig betur. Og hvers vegna eiga þessi fleygu orð erindi til 
okkar í dag? Hvað er að vera maður? Lifa í sátt og samlyndi? Atburðirnir 
í París í fyrri viku leita á hugann. Hvernig á að svara því óyndis kalli? 
Alveg eins og „Ég er Charlie“ getur upphrópunin verið „Ég er maður.“ 
Morðvopnin tala í beinni. Dag fram af degi.

Er „eina úrræðið til að losa morðvopnin úr höndum konunga og þjóða, 
að losa öll eigingirnisbönd,“ eins og vitnað er í hér annars staðar á 
síðunni. Sjálfselska, sjálfdómur, þröngsýni, eiginhagsmunir, fordómar, 
öryggisleysi, hatur, heimska ... Listinn gæti orðið harla langur ef allt 
er upp talið. Enn erum við minnt á að enginn er hultur frammi fyrir 
gerræði og brjálæði. Svarið er ekki að beita meiri hörku, að útiloka eða 
draga alla fyrir dómstóla. Skrif sumra í kjölfar hryðjuverkanna í París eru 
ekki þess leg að séu til eftirbreytni. Kallað er á meira eftirlit og upskrift 
allra þeirra sem teljast til sérlegrar trúariðkunar. Hvar myndi slíkur listi 
enda? Inn á öll svið mannlífs.  Minnisstundin í París var einstök en hún 
er ekki einsdæmi. Við þurfum að minnast á hverjum degi.  Minnast t.d. 
allra þeirra barna sem láta lífið fyrir brjálæði hinna fullorðnu. Þau eru 
byssufóður í ognarlegri aðför að öðrum. 

Þorlákur Helgi Helgason.

„Ég er maður“

LEIÐARI

það var og...

Landað af botnfiski: 

Mesta  
aukningin í 
Þorlákshöfn
Fiskistofa hefur birt upplýsingar 

um löndun á botnfiski á sl. ári. 
Mestu er landað í Reykjavík eins 
og undanfarin ár. „En ef horft er 
til landsvæða þá eykst löndun mest 
milli áranna 2013 og 2014 í höfn-
um á Suðurlandi eða um 8,8% eða 
úr tæpum 43,3 þúsund tonnum í 
rúm 47 þúsund tonn. Aðeins tvær 
löndunarhafnir teljast til Suður-
lands og var aukning í þeim báð-
um. Í Vestmannaeyjarhöfn jókst 
landaður afli um 1,8% eða um 587 
tonn en aukningin var mjög mik-
il í Þorlákshöfn eða um tæp 30% 
eða um 3.200 tonn,“ segir í frétt 
Fiskistofu.

Nemendur og foreldrar á Suðurlandi: 

Vilja meira nám í verk- 
og tæknigreinum
Nemendur í framhaldsskólum á 

Suðurlandi vilja fjölbreyttari 
námsmöguleika í verk- og tækni-
greinum. 59% segja framboð ekki 
nóg og aðeins 10% telja það full-
nægjandi. Foreldrar telja iðnnám 
vænlegri kost en bóknám sé litið til 
þess hvað barni þeirra sé fyrir bestu 

ef það eigi að fá vinnu í framtíðinni. 
Þetta og sitthvað annað um nám 
á Suðurlandi kemur fram í athygl-
isverðri úttekt sem Fræðslunetið – 
Símenntun á Suðurlandi og Samtök 
sunnlenskra sveitarfélaga stóðu að 
í fyrra. Fjöllum nánar um efnið. 
 ÞHH

 Fleiri gestir að Hótel Laka í Skaftárhreppi: 

Sumarið selur sig sjálft!
„Við á Hótel Laka erum mjög 

glöð með árið 2014. Við þurf-
um ekki að hafa áhyggjur af 

sumrinu. Það selur sig sjálft og við 
erum núna að bóka 2016,“ segir Eva 
Björk Harðardóttirhótelstjóri. Hún 
segir íslenska sumarið of stutt og 
dugi því engan veginn. „Því höfum 
við verið að vinna í undanfarin ár 
að laða að þjóðir sem hafa áhuga 
á að ferðast og skoða landið okk-
ar yfir veturinn. Við finnum fyrir 
áberandi aukningu á ferðafólki nú 

í vetur og þökkum það stór auk-
inni þjónustu, langtíma vinnu og 
viðbótum við hótelið sem hjálpar 
til að laða að fólk sem hefur áhuga 
á vetrarferðamennsku.“ Eva Björk 
segir hótelið upplagt til að skoða 
norðurljósin og það laði að. „Gler-
hýsi á þaki álmu nr. 2 hjálpar við að 
gera hótelið okkar að ákjósanlegum 
stað til að skoða norðurljós eða njóta 
næturhiminsins. Við erum aðallega 
að sjá aukningu í erlendum ferða-
mönnum nú í vetur en viðburðir 

eins og jólahlaðborð laða einnig 
að Íslendingana í skammdeginu. 
Landinn er líka svolítið að uppgötva 
að það þarf ekki alltaf að leita út fyrir 
landsteinana til að láta dekra við 
sig í mat og drykk og er það mikið 
ánægjuefni.“ 

Hótel Laki er opinn allt árið, alla 
daga ársins. „Árið 2015 leggst vel í 
okkur,“ segir Eva Björk. 

„Landinn er að uppgötva að það þarf 
ekki alltaf að leita út fyrir landstein-
ana til að láta dekra við sig,“ segir 
Eva Björk Harðardóttir, hótelstjóri 
Hótels Laka.

Ákjósanlegur staður til að skoða norðurljós og njóta næturhiminsins.

Myndin er tekin í Sunnulækjarskóla á Selfossi.

Stækka íþróttahús
Sveitarstjórn Hrunamanna-

hrepps hefur samþykkt 
að taka lán hjá Lána-

sjóði sveitarfélaga að fjárhæð 
93.000.000 kr. til að fjármagna 
stækkun íþróttahúss.



*Afsláttur gildir eingöngu af útsöluvörum.
*Gildir ekki af vörum merktum „Lægsta lága verð Húsasmiðjunnar“. 
Vöruúrval getur verið misjafnt milli verslana

LÆGSTALÁGA VERÐ HÚSASMIÐJUNNAR

ÖLL HANDVERKFÆRI • ALLAR FLÍSAR • ALLT PARKET • ÖLL BLÖNDUNARTÆKI • ÖLL HEIMILISTÆKI 
ALLAR INNIHURÐIR • ÖLL MÁLNING • ÖLL BÚSÁHÖLD • ALLUR ÚTIVISTARFATNAÐUR 

ALLAR POTTAPLÖNTUR • ALLAR VERKFÆRATÖSKUR OG MARGT FLEIRA*

LAGER
HREINSUN
&ÚTSALA

1805656
2201168

1840072

5245599

VERÐ ÁÐUR 9.876

NÚ 6.914 kr.

þú sparar: 2.962 kr

Höggborvél

VERÐ ÁÐUR 9.691

NÚ 5.990 kr.

þú sparar: 3.701 kr

Blandari 1.5 ltr

VERÐ ÁÐUR 69.900

NÚ 55.900 kr.

þú sparar: 14.000 kr

Þvottavél 1000 sn

VERÐ ÁÐUR 9.995

NÚ 6.996 kr.

þú sparar: 2.999 kr

Innimálning 10 ltr.

38%
AFSLÁTTUR!

SPARAÐU

14.000 30%
AFSLÁTTUR!

ALLT FRÁ GRUNNI AÐ GÓÐU HEIMILI 
SÍÐAN 1956

HLUTI AF BYGMA

Okkar stærsta útsala frá upphafi

VERÐ ÁÐUR 12.999

NÚ 6.495 kr.

þú sparar: 6.504 kr

Matarstell 20 stk

50%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 1.490

NÚ 999 kr.

þú sparar: 491 kr

Ástareldur

POTTAPLÖNTU

ÚTSALA
Í BLÓMAVALI

20-50%
afsláttur

VERÐ ÁÐUR 2.490

NÚ 1.990 kr.

þú sparar: 500 kr

Orkidea

30-70%
afsláttur

Útivistarfatnaður

40%
AFSLÁTTUR!

VERÐ ÁÐUR 11.999

NÚ 7.199 kr.

þú sparar: 4.800 kr

Gönguskór True North

5872406

30%
AFSLÁTTUR!
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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. 

SELFOSS
1. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Bjarni Bjarnason íþrótta-
maður Bláskógabyggðar 2014

Bjarni Bjarnason, Hesta-
mannafélaginu Trausta, 
var útnefndur íþróttamaður 

Bláskógabyggðar í hófi sem Æsku-
lýðsnefnd Bláskógabyggðar efndi til 
sl. sunnudag. 

Þrír aðrir íþróttamenn voru 
einnig tilnefndir og 15 aðrir 
íþróttamenn heiðraðir fyrir góð-
an árangur á árinu 2014, í glímu, 
hestaíþróttum, knattspyrnu og 
frjálsum íþróttum. 

Bókabæirnir 
austanfjalls 
boða til  
fundar á 
laugardaginn,  
17. janúar. 
Á fundinum sem verður haldinn 

í gamla frystihúsinu á Eyrar-
bakka verður farið yfir stöðuna 
og hvað er framundan, stofnaðir 
vinnuhópar um verkefni eins og 
kortlagningu á bókmenntaarfin-
um, vinnu að menningardagskrá 
og kynnt hugmynd að prentsögu-
setri og fleira. Rætt hefur verið um 
að halda barnabókahátíð á árinu, 
halda bókamarkað og stofna hóp 
sjálfboðaliða til að lesa upp fyrir 
fólk. Ferðir til bókabæja erlendis og 
á bókahátíðir hafa verið ræddar og 
ýmislegt fleira. Hlökkum til að sjá 
ykkur kl. 13. Bókabæjahópurinn.

Bændur á Búlandi og söfnuður 
Þykkvabæjarklausturskirkju heiðruð
Á Þorláksmessu veitti Umhverfis- 

og náttúruverndarnefnd Skaft-
árhrepps viðurkenningar. Þá fyrri 
hlutu þau Pétur Davíð Sigurðsson 
og Auður Guðbjörnsdóttir, bændur 
á Búlandi - fyrir lofsamlegt og að-
dáunarvert framtak í endurbótum 
á umhverfi bæjarins. Seinni viður-
kenningin fór til safnaðar Þykkva-

bæjarklausturskirkju í Álftaveri. Í ár 
fagnaði kirkjan 150 ára afmæli og 
var þá gagngerð viðgerð gerð á kirkj-
unni, bæði utan- og innanhúss. Auk 
þess sem kirkjugarður og umhverfi 
kirkjunnar var lagað til. „Það var 
mjög mikil framkvæmd en kirkjan 
er í dag gullfalleg,“ segir Ingólfur 
Hartvigsson sóknarprestur í viðtali. 

Við áramót
Í upphafi árs er við hæfi að líta yfir 

árið sem var að líða og leiða hug-
ann að framtíðinni. Árið 2014 

markaði þau tímamót að meðallaun 
í landinu náðu sama kaupmætti og 
fyrir efnahagshrunið árið 2008. Al-
mennt verðlag hækkaði minna en 
spáð var  og verðbólga hefur ekki 
verið minni síðan í lok árs 1994.  
Erlendar skuldir fara lækkandi og 
ytri skilyrði eru ágæt. Viðskiptakjör, 
þ.e.a.s. verð á þeim vörum sem flytj-
um út samanborið við verð á þeim 
vörum sem við flytjum inn, hafa 
batnað og ferðamannastraumurinn 
heldur áfram að vaxa. Auðvitað eru 
ýmis hættumerki bæði alþjóðlega og 
hérlendis en heilt yfir eru horfurnar 
ágætar.

Áskorun stjórnmálanna er  
að bæta skilyrði til  
verðmætasköpunar
Til langs tíma skiptir mestu að sköp-
uð séu skilyrði fyrir aukinni hag-
kvæmni og meiri verðmætasköpun. 
Þau skilyrði felast m.a. í að lágmarka 
neikvæð áhrif skattheimtu með því 
að hafa skattkerfið sem einfaldast. 
Stórt skref var stigið á árinu 2014 
í einföldun skattkerfisins með því 
að afnema vörugjöld, sem auk ein-
földunar leiddi til lækkunar á skatt-
byrði heimila. Að mínu mati er þetta 
jákvæðasta breyting sem gerð hefur 
verið á skattheimtu á síðustu árum. 
Á árinu 2015 verða vonandi tekin 
fleiri skref í á átt að einfaldara skatt-
kerfi og til lækkunar tolla.

Kjarasamningar  
eða kjaradeilur?
Kjaradeilur settu svip sinn á nýliðið 
ár og munu án efa halda áfram að 
vera áberandi. Verkföll lækna og 
tónlistarkennara voru langvinn. 

Hækkanir á launum umfram 
aukna verðbætasköpun munu leiða 
til verðbólgu. Vonandi mun okkur 
bera gæfa til þess á næstu árum að 
bæta hag heimila með hærri laun-
um og lægri skattheimtu, án þess 
að verðbólga aukist. Hlutfall launa 
og launatengdra gjalda af verðmæti 
þess sem við framleiðum í landinu 
er orðið hátt í sögulegu samhengi. 
Hætt er því við að veruleg hækk-
un launa muni leiða til verðbólgu. 
Leiðin til bættra lífskjara snýst um að 
auka verðmætasköpun en slíkt kostar 
bæði tíma og markvissa vinnu.  

Uppgjör þrotabúa, afnám 
hafta og einkavæðing banka
Á komandi ári munu uppgjör þrota-
búa og afnám hafta verða fyrirferða-
mikil í umræðunni.  Á árinu 2015 
mun sala á hluta af Landsbankan-
um fara fram og mögulega mun 
eignarhald á öðrum bönkum breyt-
ast. Íslendingar hafa reynslu af því 
í hátt í heila öld að eigendur banka 
misnoti þá. Á það jafnt við um þegar 
ríkið átti banka eins og þegar kjöl-
festufjárfestar réðu för. Mikilvægt 
er að í kjölfar næstu einkavæðingar 
og við breytingu á eignarhaldi verði  
bankarnir í dreifðri eign. Það mun 
ekki duga að einkavæðingin verði 
eingöngu pólítiskt skotheld svo not-
að sé orðalag sem haft hefur verið 
eftir Finni Ingólfssyni fyrrverandi 
ráðherra Framsóknarflokksins.

Öflugt íþróttalíf á Suðurlandi
Það vakti athygli á árinu 2014 hve 
marga frambærilega íþróttamenn 
sunnlendingar eiga. Að minnsta 
kosti fjórir knattspyrnumenn af 
Suðurlandi voru valdir í karlalands-
liðið í knattspyrnu á árinu eða í upp-
hafi árs 2015 og a.m.k. tvær konur í 

kvennalandsliðið. Í karlalandsliðinu 
í körfubolta áttum við einnig okkar 
fulltrúa sem og í landsliðinu í hand-
bolta. Sunnlendingar voru á árinu 
2014 valdir í yngri landslið í bæði 
körfubolta og knattspyrnu. Í öðr-
um íþróttagreinum vakti árangur 
sunnlendinga einnig athygli. Mér 
er til efs að íþróttalíf á Suðurlandi 
hafi áður staðið í jafnmiklum blóma. 
Þessi góði árangur sunnlendinga er 
sérlega ánægjulegur og ég spái því að 
sunnlendingar muni halda áfram að 
standa sig vel á þessu sviði.

Stofnaði fyrirtæki á árinu
Á síðasta sumri stofnaði ég, ásamt 
Gunnari Gunnarssyni stærðfræðingi, 
ráðgjafafyrirtæki (Integra ráðgjöf ) 
sem veitt hefur ráðgjöf á sviði fjár-
mála og áhættustýringa, sem gengur 
vel. Ég tók einnig tvisvar sæti á Al-
þingi sem þingmaður sunnlendingar 
á árinu 2014. Hugsanlega mun ég 
einnig fá tækifæri til þess að vinna 
sunnlendingum og þjóðinni heilt á 
þeim vettvangi á þessu ári. Að lokum 
vil ég óska sunnlendingum gleðilegs 
og farsæls árs. 

Oddgeir Á. Ottesen,
hagfræðingur og varaþingmaður 

Suðurkjördæmis

Oddgeir Á. Ottesen.

Skákkennsla grunnskólabarna 

Fischersetrið á Selfossi í sam-
starfi við Sveitarfélagið Ár-
borg og Skákskóla Íslands 

stendur fyrir skákkennslu fyrir 
grunnskólabörn í Fischersetrinu tíu 

laugardaga frá kl. 11.00 til 12.30. 
Hefst 17. janúar. Frekari upplýs-
ingar í síma 894-1275 eða sendið 
tölvupóst á netfangið fischersetur@
gmail.com 

Tómstundastyrkir í Ásahreppi
Við fjárhagsáætlun Ásahrepps 

2015-2018 var samþykkt að 
taka upp tómstundastyrki, hvata-
greiðslur fyrir börn upp að 18 ára 
aldri, að hámarki 50 þúsund á ári. 
Nú er hægt að sækja um með því 

að senda tölvupóst á asahreppur@
asahreppur.is. 

Þykkvabæjarklausturskirkja í Álftaveri.

Þeir einstaklingar sem tilnefndir voru íþróttamaður Bláskógabyggðar. Frá 
vinstri: Smári Þorsteinsson, Sólon Morthens, Jóhannes Sveinbjörnsson sem 
tók við verðlaunum fyrir hönd sonar síns, Sveinbjarnar Jóhannessonar og 
Bjarni Bjarnason. 

Fischersetrið á Selfossi. 



kemur HeILSuNNI í Lag

íSLeNSk FramLeIÐSLa
LITLar TÖFLur
SYkurLauST

Icepharm
aSjá NáNar á víTamíN.IS      FæST í apóTekum um LaNd aLLT
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Ótrúlegt úrval húsgagna

Syrusson Hönnunarhús
Síðumúla 33

syrusson.is

Jólin kvödd
Jólin voru víða kvödd á seinni 

skipunum. Það er erfitt að ráða 
við veðurguðina og á fleiri stöð-

um var alls ekkert veður til að kveikja 
í brennu á þrettándanum sjálfum. 
Þannig var það til dæmis á Selfossi. 

Það var ekki laust við að frestunin 
teygði eilítið á jólunum. Og skapaði 
sérstaka stemningu. Myndirnar eru 
af Selfossi þar sem mannfólk og fleiri 
nutu kvöldstundar í göngu og við 
brennuna við Gesthús. 

„Bjartsýn á árið 2015“
Ég er fremur bjartsýn að eðl-

isfari og tel að árið 2015 eigi 
eftir að vera gott ár í mörgu 

tilliti. Ef horft er til efnahagsmála 
þá er jákvætt að verðbólga er lág, 
lægri en hún hefur verið um langan 
tíma, olíuverð fer lækkandi og það 
hefur mikil áhrif hjá þjóð sem er svo 
háð notkun eldsneytis í hverskyns 
flutningum, innan lands og að og 
frá landi. Atvinnuleysi hefur lækk-
að umtalsvert og er atvinnuleysi á 
Suðurlandi undir landsmeðaltali. 
Allt þetta er jákvætt og kemur sér 
vel fyrir alla. Mörg tækifæri eru enn 
fyrir þetta svæði hvað varðar aukna 
ferðaþjónustu og þó nokkrar stórar 
verkframkvæmdir í pípunum sem 
hjálpa til við að halda hjólum at-
vinnulífsins gangandi. Ekki verður 
þó horft framhjá því að ákveðin 
óvissa er uppi sem getur ógnað stöð-

ugleikanum sem nú ríkir, má þar 
nefna að margir kjarasamningar eru 
lausir á næstu misserum og má vænta 
þess að átök verði á vinnumarkaði. 
Ekki þarf mikið til að verðbólga fari 
aftur af stað. Af mínum persónu-
legu högum  má nefna það að ég sé 
fram á mörg tækifæri til að gleðjast 
með fjölskyldu og vinum, enda eru 
óvenju mörg stórafmæli framundan 
í mínu nánasta umhverfi.

120 
klukkur!
Næsta sýning sem opnar í 

Gallerí undir stiganum, sýn-
ingarrými Bæjarbókasafns Ölfuss 
í Þorlákshöfn, verður safnarasýn-
ing. Það er hinn laghenti Þorláks-
hafnarbúi Þórarinn Grímsson sem 
ætlar að sýna klukkusafnið sitt, en 
hann hefur safnað klukkum og 
úrum í fjölmörg ár og telur safnið í 
dag um 120 klukkur. Klukkurnar 
eru af öllum stærðum og gerðum, 
allt frá litlum vasaúrum og upp í 
stóra stofuklukku. Stærsta klukk-
an er sú sem hann stendur við á 
myndinni hér hægra megin, en 
hún fær ekki að fara á sýninguna, 
enda sérlega þung og illviðráð-
anleg. Sýningin opnar formlega 
fimmtudaginn 15. janúar klukkan 
18: 00 og verður boðið upp á kaffi 
og konfekt af tilefni opnunar. 

Ásta Stefánsdóttir

Vegleg gjöf afhent Kirkjuhvoli
Þann 8. janúar 2015 var Kirkju-

hvoli á Hvolsvelli afhent 
vegleg peningagjöf kr. 714.966, 
úr Minningarsjóði Guðrúnar á 
Lágafelli. Skal upphæðin notuð til 
afþreyingar og aukinna þæginda 
og lífsgæða fyrir þau sem dvelja 
á Kirkjuhvoli. Sjóður þessi var 
stofnaður á útfarardegi Guðrúnar 
á Lágafelli í A-Landeyjum þann 
29. september 1945. 

Guðrún Aradóttir formaður 
sjóðsins afhenti gjöfina. Þakk-
ir fluttu Sólveig Eysteinsdóttir 
hjúkrunarforstjóriog Ísólfur Gylfi 
Pálmason sveitarstjóri. Í lok þessar-

ar góðu samverustundar spilaði 
Elvar í Vatnsdal nokkur gömul og 
góð lög á harmoniku. 

Á myndinni eru Sólveig Ey-
steinsdóttir hjúkrunarforstjóri, 
Sigríður Erlendsdóttir og Guðrún 
Aradóttir stjórnarmenn minn-
ingarsjóðsins. 

Námskeið í uppsveitum  
Árnesssýslu í þjóðbúningasaumi 
Námskeiðið verður í Flúða-

skóla laugardaga frá kl. 11-
17, dagana 14. febrúar, 28. febr-
úar, 21. mars, 11. apríl og síðasti 
tíminn er 18. apríl. 

Á námskeiðinu er hægt að 
sauma 19. eða 20. aldar upphlut 

eða peysuföt, einnig er hægt að 
lagfæra búninga og sauma sér 
svuntu eða blússu. Námskeiðs-
gjald er kr. 135.000 og má 
reikna með u.þ.b. kr. 100.000 
til 120.000 í efniskaup í nýjan 
búning, en það fer eftir því hvað 

er saumað. Allt efni er hægt að 
kaupa á staðnum. 

Kennari á námskeiðinu verður 
Hildur Rosenkjær í Annríki en 
hún hefur mikla reynslu af þjóð-
búningasaumi. 

Upplýsingar og pantanir berist 
til Elínar Jónu í netfang: ella-
jona@ellajona.net eða í sími: 
8936423.



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa er hvorki lyf né fæðubótarefni. Það er matvæli með mjög góðum lífeðlisfræðilegum 
áhrifum. Í Vita Biosa eru venjulegar, heilsusamlegar og náttúrulegar örverur, aðallega mjólkur-
sýrubakteríur, sem eru mjög mikilvægar fyrir þarmana, meltinguna og úrgangslosun, fyrir 
upptöku næringarefna og ónæmiskerfið. Bakteríurnar í þörmunum eru einnig mikilvægar fyrir 
framleiðslu margra vítamína.”

Dr. Carsten Vagn-Hansen
Úr bókinni „Maginn - þinn besti vinur”

„Góð þarmaflóra er hornsteinn 
góðrar heilsu. Ég hef prófað ótal 
mismunandi góðgerlabætiefni og 
Vita Biosa er það sem hefur virkað 
lang best fyrir mig. Sömu sögu má 
segja um þá fjölmörgu sem hafa 
sagt mér reynslu sína af drykknum, 
fólk finnur mun, því líður betur og 
það eru bestu meðmælin.”

Ösp Viðarsdóttir
Næringarþerapisti

„Í starfi mínu sem læknir hitti ég fólk með hin ýmsu heilsufarsvandamál sem oftar en ekki 
fylgja einhvers konar meltingartruflanir. Til að ná heilsu er nauðsynlegt að þarmaflóran sé 
í jafnvægi. Heilbrigð þarmaflóra styrkir varnir líkamans, framleiðir vítamín, tryggir betri 
upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á alla þarmastarfssemi. Vita Biosa er mjög 
öflugur góðgerladrykkur án allra aukefna. Hann getur haft mikil  áhrif á bakflæði, 
brjóstsviða, andremmu, candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  hægðartregðu og margt 
fleira. Hann hefur reynst bæði mér og mínum skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma meltingunni í lag 
og halda henni í lagi.”

Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

„Ég hef átt við maga og melting-
arvandamál að stríða frá því ég 
var unglingur. Eftir að ég fór að 
taka  Vita Biosa þá hefur maginn 
og meltinginn verið upp á sitt allra 
besta.”

Una Kristín Árnadóttir
Háskólanemi

„Bakflæðið sem hefur hrjáð mig í 
mörg ár  hvarf sama dag og ég 
byrjaði að taka Vita Biosa.”

Björn Sverrisson
Sölumaður

„Eftir aðeins örfáa daga fór ég að 
finna fyrir miklum mun á 
meltingunni og það komst meira 
jafnvægi á hana.”

Gunnhildur Guðnýjardóttir
Innanhússarkitekt

Dreifing: Organic 577-5100
Fæst í heilsuvöruverslunum

Ávísun á betri heilsu 2015
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Glæsilegir 
aðventutónleikar
Aðventutónleikar í Selfosskirkju voru haldnir í 37. sinn sunnudag 7. desember 
sl. 285 einstaklingar komu fram í sjö kórum og lúðra- og strengjasveitum. Þarna 
léku og sungu börn og eldra fólk og allt þar á milli. Heilög Lúsía og þernur 
hennar gengu inn kirkjugólfið og barna- og unglingakórar kirkjunnar sungu. 
Var það hátíðleg stund. 
Tónleikanrir eru í hugum margra fastur liður á aðventunni og ómissandi í 
jólaundirbúningnum. Þeir endurspegla jafnframt gróskumikið tónlistarlíf í 
héraðinu. Ágóði af tónleikunum rann að þessu sinni óskiptur í Tónlistar- og 
menningarsjóð Selfosskirkju. 
ÞHH

Kórar Selfosskirkju eru ekki færri en þrír: Barnakór, unglingakór og krikjukórinn. Barna- og unglingakórarnir komu 
fram saman. Áheyrendur fengu keim af Lúsíuhátið sem var falleg og eftirminnileg. Stjórnandi er Edit Molnár.

Lúsían leiddi þernur sínar.

Kynnir var Valdimar Bragason, og fórst það vel úr hendi.

Við fengum ekkert minna en fallegan jólakonsert eftir Corelli. Strengjasveit 
Tónlistarskóla Árnesinga lék undir stjórn Guðmundar Kristmundssonar. Jórukórinn undir stjórn Stefáns Þorleifssonar lék við hvern sinn fingur.
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Tónleikarnir hófust með leik félaga í Lúðrasveit Selfoss. Stjórnandi er Jóhann 
I. Stefánsson en sveitin var stofnuð 1958.

Daníel Haukur sem er úr Þorlákshöfn söng einsöng með Kór Fjölbrautaskóla 
Suðurlands. Þar fer mikið efni. Stjórnandi kórsins er Örlygur atli Guðmunds-
son. Vignir Þór Stefánsson og Árni Björnsson lékur undir.

Hörpukór Selfoss er fjölmennur og vel skipaður. Stjórnandi kórsins er Jörg E. Sondermann.

Þá  ar komið að Karlakór Selfoss sem heldur upp á 50 ára afmæli með vorinu. Karlakórinn er þéttskipaður og fjöl-
mennur. Stjórnandi er Loftur Erlingsson – sem oft hefur komið fram sem einsöngvari. Undirleikari var Jón Bjarnason.

Kirkjukór Selfoss lauk skemmtilegum tónleikum með þekktum jólalögum. Hljómfagur undir dyggri stjórn Jörg E. 
Sondermann.

Hvað væru tónleikar án stjórnenda? Jörg E. Sondermann er einn þeirra.

Sóknarprestur Selfosskirkju, Þorvaldur Karl Helgason, tók  við því sem kom 
inn í aðgangseyri úr hendi Hjartar Þórarinssonar sem ævinlega er mættur.  
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Framtíðarsýn óskast
Eitt helsta viðfangsefni kjör-

inna fulltrúa í sveitarstjórn-
um er að skilgreina hvert 

hlutverk sveitarfélaga eiga að vera 
í atvinnuþróunarmálum og jafn-
framt hver framtíðarsýnin eigi að 
vera. Hingað til hefur hlutverk 
sveitarfélagsins Árborgar ekki verið 
skilgreint sérstaklega, varðandi það 
hver aðkoma sveitarfélagsins eigi 
raunverulega að vera í atvinnupp-
byggingu, og því ekki auðvelt að 
benda á hvar eða hver ber ábyrgð 
á ýmsum málum sem snúa að at-
vinnumálum. Nú hefur verið settur 
á legg starfshópur á vegum bæjar-
stjórnar, sem hefur það hlutverk að 
móta framtíðarstefnu og koma með 
tillögur um aðkomu sveitarfélagsins 
að atvinnuuppbyggingu, og þá ekki 
síst með það í huga að nýta betur 
þau tækifæri sem felast í auknum 
ferðamannastraumi um svæðið. Svf 
Árborg er höfuðstaður Suðurlands 

og ætti að vera draumastaður fyrir 
ferðamenn. Í boði er mismunandi 
afþreying á borð við gönguferð-
ir, sund, kajaksiglingar, golf auk 
ágætra safna. Aðgengi að verslun 
og þjónustu er góð og það sama 
gildir um veitinga- og gististaði. En 
af einhverjum ástæðum gengur illa 
að fá ferðamenn til þess að dvelja 
um lengri tíma í sveitarfélaginu og 
nýta þá möguleika sem fyrir eru. Það 
er einmitt eitt af verkefnum starfs-
hópsins að finna leiðir til þess að 
ferðamenn eyði meiri tíma í sveitar-
félaginu. Í stað þess að gista einungis 
eina nótt og fari svo annað og eyða 
tíma sínum þar. Svæðið er ríkt af 
fjölbreyttri sögu og á henni byggist 
menning byggðarkjarnanna, og þá 
ekki síst samfélagsins við ströndina. 
Starfshópurinn mun leggja áherslu 
á í vinnu sinni að hafa gott samráð 
við hagsmunaaðila og kalla til sín 
fagfólk og aðra áhugasama aðila um 

uppbyggingu og framþróun í mála-
flokknum. 

Verðum eftirsóknarvert svæði
Að mörgum góðum verkum hefur 
verið unnið á undanförnum árum 
í kynningar- og markaðsmálum 
sveitarfélagsins. Engu að síður er 
ljóst að enn er að mörgu að hyggja 
og ýmislegt þarf að laga svo að þjón-
usta sveitarfélagsins og fyrirtækja 
verði betri og uppfylli ýtrustu kröfur 
ferðamanna. Vegna þröngrar fjár-
hagsstöðu sveitarfélagsins er ekki gert 
ráð fyrir miklu fjármagni til þessara 
mála í fjárhagsáætlun ársins 2015. 
Þó er það svo að með nútímatækni, 
öflugu tengslaneti og góðum vilja 
er mögulegt að áorka miklu þrátt 
fyrir þröngan kost. Undirritaður er 
þeirrar skoðunar að leggja beri aukna 
áherslu á að kynna sveitarfélagið 
sem eina samstæða heild. Þrátt fyrir 
það er mikilvægt að leyfa hverjum 

byggðarkjarna að njóta sín og sinnar 
sérstöðu og kynna þá sem slíka fyrir 
ferðamönnum og framtíðaríbúum. 
Mikilvægur hlekkur í frekari upp-

byggingu í þessum málum er öflug 
vefsíða. Í dag er slík vefsíða mjög 
mikilvægt verkfæri, og helsta tenging 
sveitarfélagsins við íbúa, fjölmiðla 
og aðra notendur. Helsti tilgangur-
inn með þessari vinnu er að leitast 
við að sameina krafta þeirra sem 
koma að atvinnu- og ferðamálum, 
hvort sem það er á vegum sveitar-
félagsins eða einkaaðila. Stefnan 
er sú að meta núverandi stöðu og 
framtíðarmöguleika Svf Árborgar í 
málaflokknum, og í framhaldi af því 
verður sett fram stefna sveitarfélags-
ins til næstu ára. 

Eggert Valur Guðmundsson, bæjar-
fulltrúi Samfylkingarinnar í Árborg

Þannig var umhorfs í görðum á Selfossi i upphafi nýs árs. Snjórinn var um 
kjurrt á trjánum og lognið studdi við.

Hrunamannahreppur, Míla, Rarik, og Hitaveita Flúða og nágrennis óska eftir tilboðum í verkið:

Högnastígur gatnagerð - 2015

Verklok eru: 1. september 2015

Verkið felur í sér jarðvegskipti og uppbyggingu á götunni Högnastíg og götu upp að Högnastöðum. Að 
hluta til er um að ræða eldri malargötu sem skal jarðvegsskipta og endurnýja allar lagnir í. Einnig er um 

að ræða nýja götu frá stöð 190 til 360. Athygli er vakin á að í þessu verki eru verkmörk við stöð 270 og er 
því um nýbyggingu að ræða á 80 m í götu og endurbygging á 245 m í eldri götu. Högnastígur 190 m og 

Högnastaðir 55 m.

Í götunni er nú til staðar einfalt fráveitukerfi.  Verktaki skal endurnýja skolplögn og leggja nýja regnvatns-
stofnlögn í götuna. Endurnýja skal núverandi skolpheimæðar að lóðamörkum og tengja þær þar við eldri 

fráveituheimæðar. Leggja skal nýjar regnvatnsheimæðar 40 cm ofar en skolpheimæð og enda þær rétt innan 
við lóðamörk. Endurnýja skal niðurföll í götum og tengja þau við regnvatnsstofnlögn. Endurnýja skal 

kaldavatnsstofna í götunum og kaldavatnsheimæðar inn fyrir lóðamörk og tengja þær þar við eldri kalda-
vatnsheimæðar.  

Verktaki skal jarðvegsskipta, hæðarsetja akbrautir og malbika.  Steypa kantsteina og malbika gangstéttar  og  
göngustíga.

Verktaki skal gera lagnaskurði fyrir lagnir Rarik, Mílu og Hitaveitu Flúða og nágrennis.
Verktaki skal grafa lagnaskurði fyrir Rarik og aðstoða við niðurtekt og uppsetningu ljósastaura og tengikassa. 

Starfsmenn Rarik leggja strengi og tengja. Verktaki skal  grafa lagnaskurði og leggja hitaveitulagnir. 
Verktaki leggur lagnir og ídráttarrör Mílu, og kemur fyrir brunnum. Míla leggur lagnaefni til verksins.

Helstu magntölur eru:

Útboðsgögn verða afhent á rafrænu formi frá og með mánudeginum 5. janúar 2015.  Þeir sem hyggjast gera 
tilboð í verkið skulu hafa samband við Ingibjörgu hjá Eflu Suðurlandi í síma 412 6900, eða með tölvupósti á 
netfangið utbod.sudurland@efla.is og gefa upp nafn, heimilisfang, síma og netfang og fá í kjölfarið útboðs-

gögnin send í tölvupósti.

Tilboðum skal skila til Eflu Suðurland, Austurvegur 1 – 5, 800 Selfoss, fyrir kl. 11:00 föstudaginn 23. janúar 
2015, en þá verða þau opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.

Sveitastjóri Hrunamannahrepps

ÚTBOÐ 

•	 Gröftur   4.400 m3
•	 Neðra burðarlag  3.734 m3 
•	 Frárennslislagnir  880 m
•	 Vatnslagnir  344 m
•	 Fleygun  649 m3
•	 Malbikun  2.594 m2
•	 Hitaveitulagnir  409 m 
•	 Kantsteinar  636 m

„En af einhverjum ástæðum gengur 
illa að fá ferðamenn til þess að dvelja 
um lengri tíma í sveitarfélaginu og 
nýta þá möguleika sem fyrir eru,“ 
segir Eggert Valur.

Plastpokalaus Flóahreppur  
– hugsanlegt samstarf við 
kvenfélögin í sveitarfélaginu 

Á fundi sveitar-
stjórnar Flóa-
hrepps 3. desem-

ber 2014, var tekin fyrir 
ályktun frá Atvinnu- og 
umhverfisnefnd Flóa-
hrepps um plastpoka-
lausan Flóahrepp. Allir 
nefndarmenn standa að baki 
ályktuninni. Fyrir liggur vilji kven-

félaganna í Flóahreppi 
til samstarfs um verk-
efnið og kostnaður við 
sauma á margnota inn-
kaupapokum. Heildar-
kostnaður miðað við 200 

heimili er um 340.000 kr. 
Sveitarstjórnin hefur ákveðið 

að fresta frekari ákvörðun um 
framhald verkefnisins. 

Meirihluti íbúa vill 
dvalarheimili í 
uppsveitirnar
Í viðhorfskönnun með-

al íbúa 50 ára og eldri í 
Skeiða- og Gnúpverja-

hreppi kom í ljós að tveir 
af hverjum þremur vilja að 
byggt verði dvalarheimili í 
uppsveitum Árnessýslu. Þá var 
hluti sem taldi að dvalarheimilið 
ætti að vera á Selfossi. 78 af 193 
íbúum fæddum 1964 eða fyrr tóku 

þátt í könnuninni. Allir 
nema tveir vildu að dag-
þjónusta yrði til staðar. 
Sveitarstjórn Skeiða- og 

Gnúpverjahrepps hefur 
falið sveitarstjóra að kynna 

niðurstöður könnunar-
innar fyrir sveitastjórnum ná-

grannasveita og vinna að nánari 
framvindu málsins. 



íshúsið30
ára reynsla

1983 - 2013

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata 

viftur.is

Hljóðlátar baðviftur

Kæliklefar
Úrval kæli- og 

frystiklefa á lager.
Úrval vélakerfa og

hillur. TILBOÐ

TILBOÐ

Hljóðlátar og góðar

frá 8.990

Rakatæki
Hágæða rakatæki 

Lúxus útgáfan
Sjálfvirk rakastýring.

TILBOÐ

Raki í glugga?

SÍÐUSTU TÆKIN
44.900

Öflugu þurrktækin
til að draga úr raka
og minnka líkur á 

myglusvepp.

30+
∑30 daga skilréttur
∑Full endurgreiðsla
∑Engin inneignarnóta

viftur

-sérfræðingar í viftum

300+
∑Yfir 300 týpur á lager



Smíðum sérlega vandaðar bílskúrs- og 
iðnaðarhurðir eftir málum.

Þær eru léttar og auðveldar í notkun. 
Einangrun er á öllum köntum. Fáanlegar í mörgum 

stærðum og gerðum, með eða án glugga. 
Einnig fáanlegar með mótordrifi.

Vagnar & þjónusta ehf
Tunguháls 10, 110 Reykjavík

Sími: 5673440, Fax: 5879192

BÍLSKÚRA- OG 
IÐNAÐARHURÐIR

               
                           Rauðagerði 25 · 108 Reykjavík · Sími 440 1800 · www.kaelitaekni.is

Okkar þekking nýtist þér

• Mylur alla ávexti, grænmeti  
  klaka og nánast hvað sem er
 

• Hnoðar deig
 

• Býr til heita súpu og ís
 

• Uppskriftarbók og  
  DVD diskur  
  fylgja með 

 Lífstíðareign!

Tilboðsverð kr. 105.622
Með fylgir Vitamix sleif  
drykkjarmál og svunta 
Fullt verð kr. 124.262

Meira en bara  
blandari!
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Gleðilegt nýtt ár.
Það er fátt betra á kulda-

legum dögum eins og hafa 
verið undanfarið en heit og kraft-
mikil súpa. Vísbendingar eru um 
að súpur hafi verið til frá því 20.000 
árum fyrir Krist. Þá voru ekki til 
pottar eða pönnur til að elda í heldur 
voru hitaðir steinar og settir í vatn í 
vatnsheldum körfum þar til vatnið 
sauð. Síðan voru jurtir og kjöt eða 
fiskur sett út í. 

Orðið veitingastaður (restaurant) 
verður fyrst til í Frakklandi á 17. 
öld sem þýðir að koma einhverju 
í upprunalegt ástand. En það vísar 
til mjög sterkrar, ódýrrar súpu sem 
var seld á götunni og  var auglýst 

sem mótefni gegn líkamlegri þreytu .  
Árið 1765  var opnuð verslun í París 
sem sérhæfði  sig í slíkum súpum.  
Þetta er uppruni að  nútíma orðinu 
veitingastaður (restaurant) .

Þessi súpa sem ég eldaði er einföld, 
fljótgerð, góð og ódýr.

Það eiga margir hakk í frystinum 
og alltaf gaman að hafa tilbreytingu 
frá þessu venjulega. Í þessari súpu er 
hakk og eins og með naglasúpuna 
forðum má bæta ýmsu í hana eins 
og t.d kartöflum, bulgum eða hrís-
grjónum til að gera hana matarmeiri. 
Einng er gott að hafa lauk og epli. 
Svo má bæta við kryddi eins og t.d. 
karrý.

Þessi uppskrift er ætluð fyrir fjóra.

300 gr. hakk
1 msk. smjör eða olía
1-2 gulrætur
1 og ½ teningur af kjötkrafti
8 dl. vatn
1 dós hakkaðir tómatar
2 msk. tómatamauk (tomatpurre)
Hvítlaukur eftir smekk
1 tsk. broddkúmen (cummin)
Cayennepipar eftir smekk
Salt og pipar eftir smekk
Smjörið/olían  brætt í potti – hakk-

ið og rifnar gulrætur brúnað aðeins 
ásamt pressuðum hvítlauk. Öllu hinu 
bætt út í og soðið í 10-20 mínútur.

Ofan á hverja súpuskál er svo sett 
skeið af jógúrt, helst grískri. Má svo 
punta með einhverju grænu eins og 
steinselju. Gott brauð er nauðsynlegt 
með.

Það er gott að búa til nóg af súpu 
því hún er frábær að hita upp í nesti 
í hádeginu daginn eftir þar sem að-
staða til slíks er á vinnustað. 

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

Góð súpa

Handan minninga - 
hvers vegna heilabilun breytir öllu
Eftir Sally Magnússon

Sally Magnusson skrifar sögu 
móður sinnar Mamie Baird 
sem greinist með minnis-

sjúkóminn alzheimer. 
Salka gefur bókina út. Á baksíðu 

bókarinnar segir höfundur: 
„Þessi bók átti upphaflega að vera 

tilraun til að varveita minningar um 
móður mína og hennar einstöku 
hnyttni og frásagnargáfu. Til þess 
hafði ég aðeins eitt - orðin hennar, 
samtöl okkar og samskipti. Ég er 
fréttaritari. Þetta varð ein stærsta 
saga ífs míns. Sally Magnússon.“

„Handan minninga er bersögul 
og áleitin fjölskyldusaga, skrifuð af 
ást, virðingu söknuði en leiftrandi 
húmorinn er aldrei langt undan 
þrátt fyrir erfiðar kringumstæður. 
Sagan er um leið áhugaverð úttekt 
á sjúkdómi sem herjar á milljónir 
manna um heim allan.“

Þetta er mjög vel skrifuð bók 
og fjallar fallega um hvernig lífið 
breytist þegar manneskja greinist 
með heilabilun. Ekki bara hennar líf 
heldur líf fjölskyldunnar . Fjölskyld-
an lendir í óvissuferð sem enginn 
veit hvernig endar og hve margar 
sorgir þarf að yfirstíga. Þetta er í 
raun „ferðasaga“ fjölskyldu móður 

höfundar sem hefur greinst með 
alzheimer. 

Fjölskyldan tekur þá ákvörðun að 
móðirin fari ekki á hjúkrunarheim-
ili. Það er kannski það sem einkennir 
bókina að sú ákvörðun er tekin og 
staðið við hana. Ef skoðaðar eru 
aðstæður fjölskyldna fólks sem fær 
alzheimer á Íslandi er ekki hægt að 
jafna því saman. Fjölskylda Mamie 
Baird býr við þær aðstæður að geta 
tekið þá ákvörðun en fæstar fjöl-
skyldur á Íslandi hafa þær aðstæður 
að geta það. 

Við grípum inn í söguna þar sem 
Mamie er búin að gleyma eldri syni 
sínum sem lést í slysi þegar hann 
var lítill drengur og þær eru staddar 
í herbeginu sem hann átti. 

„Þú horfðir rannsakandi á mig 
dágóða stund. 

„Minntu mig nú á,“ segirðu blíð-
lega. „Hver er Siggy? “

Ég næ varla andanum. Sársaukinn 
sem ég finn er ekki bara mín vegna 
eða jafnvel hans vegna, litla horfna 
bróður miíns, heldur þín vegna. Þú 
sem þoldir ekki að eldri sonur þinn 
gleymdist, þú sagðir aldrei fólki að 
þú ættir fjögur börn heldur alltaf 
að eitt sinn hefðu þau verið fimm. 

Á hvaða hræðilegum tímamótum 
erum við núna? 

Ég hefði átt að muna að í heilabil-
un eru ekki tímamót, hún hossast 
áfram, snýr við, tekur dýfur, villist í 
holu og kemst í lag um stund þannig 
að það er ekki fyrr an eftir á að við 
lítum til baka og skoðum leiðina 
sem farin var.“

Þetta er falleg og sterk frásögn og 
frábær sem innlegg í umræðu um 
heilabilun. 

Kristjana Sigmundsdóttir.



Gleðilegt nýtt ár og  
þökkum samfylgdina  
á liðnu ári

Skeiða- og Gnúpverjahreppur

Rangárþing eystra

Vestmannaeyjabær

ÁSAHREPPUR

Þorlákshafnarhöfn

Sveitarfélagið Ölfus

Vestmannaeyjahöfn

Sjómannafélagið Jötunn
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Þylst hann um eða þrumir
Fáðu þér sæti og sýndu af þér 

kæti var gjarnan sagt af gest-
risnum huga og hlýjum þegar 

mann bar að garði. Þá kom fljótt 
að þeirri ögurstund að velja um-
ræðuefni og gestinum býðst þar oft 
frumkvæði en ekki dugir honum að 
þylja eða þrymja eins og speki Háva-
mál vara við. Þá kemur gestgjafinn 
til skjalanna, velur umræðuefni og 
leiðir fram umræðuna:

Kópir afglapi 
er til kynnis kemur, 
þylst hann um eða þrumir. 
Þeir sem hafa fylgst með frétta-

þáttum á líðandi stund, krefjandi 
spurningum og viðvarandi óróa allan 
þáttinn í gegn, þurfa líka að hlýða á 
Ævarsþætti á RUV1, nú síðast með 
Gísla Sigurðssyni íslenskufræðingi og 
gestum þeirra. Gestirnir þessar vikur 
eiga það sameiginlegt að vinna með 
sagnaarfinn, þar hlýddum við nýver-

ið á leikarann Brynhildi Guðjóns-
dóttur sem kveikti líf með ambáttinni 
Brák uppi í Borgarnesi og fékk fyrir 
tvöföld Grímuverðlaun, bæði sem 
höfundur og leikari. Í Ævarsþáttum 
fá viðmælendur að tjá sig frjálslega, 
stjórnendur skapa þættinum ramma 
en gesturinn fær svo frelsi til að túlka 
sín sjónarmið án stöðugra framíkalla 
eða orðhengilsháttar. Hann þylst 
hvorki um né þrumir en tjáir það 
sem honum finnst mestu  máli skipta 
og hver getur séð það betur en gestur-
inn sjálfur. 

Við sjáum tiltekna ráðherra sem 
koma í viðtöl í fjölmiðlunum en fara 
fljótlega að einbeita sér að því að setja 
fréttamönnum fyrir hvers þeir eigi að 
spyrja. Eða öllu heldur álasa stöðugt 
fréttamanninum fyrir að spyrja þessa 
eða hins. Hvernig er hægt að komast 
fram úr svona kraðaki? Hlýtur ekki 
fréttamaðurinn að fá að ráða spurn-
ingum sínum, en ráðherrann hefur 
þegar valið sér þann keip sem hann 
situr við og á því ekki annað val en að 
svara hvernig sem hann fer svo að því.

Báðir verða þeir að varast orðheng-
ilshátt eða illkvittni heldur leita sann-
leikans og þá getur ráðherrann haldið 
áfram að stjórna landinu þegar upp 
er staðið og fréttamaðurinn að leita 
að nýrra spurninga handa öðrum 
ráðherra.   

Skáldið góða er fallið frá
Fróns sem harma dætur.
Dísin ljóða björt á brá
bragasnilling grætur.

Vísuna orti Björn Lúðvík Blön-
dal, sýslumannssonur frá Hvammi í 
Vatnsdal en tilefnið var ærið: Andlát 
Sigurðar Breiðfjörð árið 1846, en þá 
var Björn aðeins 24 ára. 

Sonardóttir Björns Lúðvíks ól ald-
ur sinn á Vatnsnesi við Húnaflóa. 
Þar var hún ráðskona hjá einhleyp-
um presti – og skáldmæltum – en 
orti líka sjálf og um eigin tilveru:

Tíðum þó sé tómlegt hér
og tilgangslaust mig dreymi
– að vera ein með sjálfri sér
er sælan mest í heimi.
Aðra orti Ingibjörg Blöndal um 

slúðrið eða almannaróm ef orðað 
væri af meiri kurteisi:

Alla læt ég eiga sig
en ósköp finnst mér leitt:
Það vita allir allt um mig
þótt engum segi ég neitt.

Kópir afglapi 
er til kynnis kemur, 
þylst hann um eða þrumir 
Allt er senn, 
ef hann sylg um getur, 
uppi er þá geð guma.
Skýring vísunnar: Heimskinginn 

kann sig lítt er hann kemur til teitis 
í öðrum húsum. Þegar hann drekkur 
sannast að öl er innri maður.

Úr Harð Haus (1)þekkirðu bæinn?

Myndin sem birtist núna var tekin 
af Ellu Jónasson (Ellu dönsku). 
Við hvetjum ykkur til að hafa 
samband ef þið kunnið skil á 
bænum. Og að ekki sé minnst 
á söguna. Hvenær er myndin 
hugsanlega tekin? Ritstjóri er í 

síma 8942098 og netfangið er 
torlakur@fotspor.is. Þá má hafa 
samband við Héraðsskjalasafn 
Árnesinga. Því miður höfum við 
ekki fengið nægjanlega upplýs-
ingar um þessa mynd sem var í 
síðasta blaði.

Ingi Heiðmar Jónsson
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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
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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

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

Auglýsingasími: 578 1190
S U Ð U R L A N D

Vantar menntaða 
leikskólakennara í Vík
Fjöldi barna er í leikskólanum í 

Vík og stefnir í að þau verði 37 
með vorinu. Leikskólanefnd 

segir að sárlega vanti menntaða 
leikskólakennara. Gjaldskrá skól-
ans hefur lækkað um 15%  um ára-
mót og gjaldskrár tónskóladeildar 
Víkurskóla og  íþróttamannvirkja 
verða óbreyttar milli ára og eins  fæð-
iskostnaður í öllum deildum Víkur-
skóla. Gjaldskrá fyrir sorphirðu- og 
sorpeyðingu hækkar um 4% milli 
ára.  Í samræmi við samþykkt um 
hunda- og kattahald í Mýrdalshreppi 
verður innheimt gæludýragjald sem 
hækkar í kr. 8.000 á hvern kött og 
hund í þéttbýlinu í Vík.

Sveitarstjórn Mýrdalshrepps furð-
ar sig á svari atvinnuvega- og ný-
sköpunarráðuneytisins við beiðni 
um stuðning við varmadæluverkefni 
í Vík. Í fundargerð segir m.a. „Um-
sókn þessi var send ráðuneytinu eftir 
fund með þingmönnum Suðurlands 
þar sem Ragnheiður Elín Árnadóttir 
óskaði sérstaklega eftir slíku bréfi 
því sannarlega væri að vænta stuðn-
ings ráðuneytisins við slíkt verkefni.  
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps lýsir 
undrun sinni á svari ráðuneytisins 
sérstaklega í ljósi þess að upplýst hef-
ur verið að ríkisstjórn Íslands styrkti 
hliðstætt verkefni í nágrannasveitar-
félagi um 10 milljónir króna.“
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Power Max® 726
                             sá „netti“• Vél: 205cc

• Eldsneytistankur: 3 l.

• Vinnslubreidd: 66 sm.

• Gírar: 6 áfram, 2 afturábak

• Ljós: Nei

• Startari: Rafmagns

• Blásturslengd: 12 m.*

• Þyngd: 79 kg.

Power Max® 1128
                             sá „öflugi“

Traustur kostur.

• Vél: 342 cc

• Eldsneytistankur: 3,2 l.

• Vinnslubreidd: 71 sm.

• Gírar: 6 áfram, 2 afturábak

• Ljós: Já

• Startari: Rafmagns

• Blásturslengd: 13,5 m.*

• Þyngd: 122 kg.

blásturslengd við 
flullkomnar aðstæður.

*

Snjóblásari

Snjóblásari
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

Njóttu boltans - áfram Ísland

H5005 LÍNAN

100 CMR (riða) skjár.
Afspilun af USB.
T2 móttakari

32“  verð:   86.900.-
40“  verð:   99.900.-
48“  verð: 149.900.-

H6475 LÍNAN
 

400 CMR  skjár
Screen mirroring.
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

55“  verð:  269.900.-
65“  verð:  449.900.-

H6675 LÍNAN
 

600 CMR skjár 
með Micro dimming
Upptaka og afspilun á USB
T2 móttakari

48“  verð   199.900.-


