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Þó svo Sæplastskerin 
standi grafkyrr eru þau 
engu að síður í fullri 
vinnu daga og nætur 
við að hámarka verð-
mæti sjávarfangs.
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Hér skal brúin fara um Ölfusá ef allt fer sem horfir.  Mynd: ÞHH

Brú yfir Ölfusá – en hvar? 
Það er fagnaðarefni að Verslun-

armannafélag Suðurlands efni 
til fundar um væntanlegt brúar-

stæði á Ölfusá og framtíðarveginn hér 
við bæinn. Blaðið fjallaði ítarlega um 
efnið í fréttaskýringu 6. september 2012. 

Takmörkuð umræða hefur farið fram 
og hafi hún náð upp á yfirborðið hafa 
tilfinningarnar ráðið miklu um afstöðu 
manna. Vegurinn kemur, brúin verður 
byggð (fyrir 4,5 milljarð króna), segir 
Vegagerðin. Vegurinn og brú hafa ver-

ið á skipulagi sveitarfélagsins í hartnær 
hálfa öld. Ekki eru þó allir kjörnir full-
trúar jafn sannfærðir. Það er búist við 
fjölmenni á fundinn sem er fimmtudag 
26. febrúar. 

ÞHH
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Það ríkir ekki lognmolla í þjóðfélaginu. Umræðan fer stundum fyrir 
ofan garð og neðan. Sumt fellur í grýttan jarðveg. Annað  flyst inn í 
þögnina af því að það má ekki færast inn á svið almennings. Frænd-

hygli og flokksræði. Stjórnsýslan ræður oft illa við að höndla mál. Einfara 
ráðherrar og embættismenn fara sínu fram. Dæmin eru hér og nú og má 
víða finna fyrir þeim. Eitt dæmalaust mál er t.d. aðför stjórnar Lánasjóðs 
íslenskra námsmanna að eftirkomendum ábyrgðarmanna að námslánum. 
Svo vildi til að fyrrum forsætisráðherra (sem látinn er) er í aðalhlutverkinu 
sem ábyrgðarmaður skuldara. Þetta er nýjasta dæmið og rataði inn í fjöl-
miðla. Í stað þess að opna á umræðuna sendir framkvæmdastjóri sjóðsins 
nokkur skeyti sem útskýrðu á engan hátt hvers vegna farið var í málið á 
umræddan hátt. Annað dæmi er ofarlega á baugi. Nefnilega aflátskrónur á 
leið til Íslands úr skattaskjólum. Meira en 4 þúsund erindi sem kosta 150 
millj. króna að koma í hús. Og þar á ofan veit enginn hversu margir hafa 
komist úr skjóli áður en til þessarar nauðungar er gripið eins og nú mun 
standa til. Þeir sem ekki hafa komið peningum sínum í annað skjól skulu 
nú fá sakaruppgjöf hlýði þeir og komi heim með þá. Fjármálaráðherra 
skammaði skattrannsóknarstjóra og sakaði hana um seinagang. Hún gat 
ekki annað en þagað þunnu hljóði. Hennar bíður væntanlega útganga 
úr sínu embætti eftir þessa aðför ráðherra að embættinu. Samráðstækni 
ráðherrans brást. Eitt dæmið enn um bágborna stjórnsýslu.
Fleiri eru dæmin frá liðnum árum. Stjórnarskrármálið er slíkt eintak. Þrátt 
fyrir að þjóðin hefði með skýrum hætti sagt frá og málið virtist á leið í höfn 
tókst stjórnkerfinu að koma í veg fyrir eðlilegan gang málsins. Mannfæð 
og of mikil nálægð koma í veg fyrir að mál þróist á lýðræðislegan hátt. 
Vonandi sjáum við þó til lands. Miklar sviptingar eru meðal almennings. 
Ungt fólk tekur ekki þátt í lýðræðislegri atkvæðagreiðslu. Vinnubrögðin 
geðjast þeim ekki. Það eru tákn um breytta tíma. Sjái „kerfið“ ekki að 
aðstæður kalla á breytt vinnubrögð mun tíminn leiða annað í ljós. Hann 
vinnur með þeim sem nú eru að alast upp við allt aðra heimsýn. Heimurinn 
er orðinn eitt í þeirra huga. Ísland er ekki endilega „óskalandið“ í hugum 
þeirra sem höndla daginn og framtíðina með opnari huga en fyrri kynslóðir.

Þorlákur Helgi Helgason

Annað  flyst  
inn í þögnina

LEIÐARI

ÞAÐ VAR OG...

Stærðir 38-52

Bæjarlind 1-3
201 Kópavogur 

s: 571-5464

Vertu einstök – eins og þú ert 

stærðir 38-52

my style

Kíktu við í netverslun tiskuhus.is

Svona geta  
frásagnir af íþrótt 
verið lýsandi:
„Og sjá: alla boltana hans Nökkva 
sem hvað eftir annað féllu til jarðar 
og gufuðu upp eins og regndropar 
sem vökva jörðina og uppskera að 
lokum þessa einstöku tilfinningu 
þegar marglit fræin hafna í körfunni 
á síðustu stundu eða dragast með 
hægð yfir marklínuna og frjógva 
þennan garð með gleðitárum : - )“  
Skáldlegra verður það ekki.
(Höfundur: Jón Özur Snorrason á 
Fésbókinni)

Löggjafarnir tali sitt 
móðurmál hreint og 
óblandað 
Úr Mýrdalnum 4. marz 1898:
„Þingtíðindin eru talsvert lesin hjer 
en ill þykja þau viðfangs, einkum 
skjalaparturinn, og svo eru sumir 
að segja, að óþarfloga mikið sje af 
útlendum orðum í ræðum þing-
manna, en það kemur af því að 
hjer kunna menn fátt í útlendum 
málum og vilja þessvegna heldur 
að löggjafarnir tali sitt móðurmál 
hreint og óblandað — og satt að 
segja held jeg að það færi öllu betur 
eða — ætti öllu betur við.“ (Ísland, 
2.árgangur,12. tbl.)

Sveitaþyngsli lítil
Mýrdalurinn er að margra dómi 
með betri sveitum sunnan lands og 
framfarir eru hjer talsverðar, bæði í 
jarðabótum og húsabyggingum og 
má sem dæmi nefna, að heyhlöður 
eru því nær á hverjum bæ og víða 
fyrir allan heyskap. Híbýli manna 

eru og i góðu lagi, velmegun fremur 
góð og sveitaþyngsli lítil. (Ísland, 
2.árgangur,12. tbl.)

Á fund systur sinnar
Íslensk stúlka kom í gær frá Kaup-
mannahöfn, Sigríður Andrjesdóttir  
að nafni og náskyld Mr.  Kn frá 
Geitareyjum. Hún fór 7. p.m. frá 
Höfn og ætlar hið fyrsta vestur til 
Calcary á fund systur sinnar sem 
þar er. (Heimskringla 26.8. 1891)

Náttúran laus 
við hagfræðilega 
íhlutun
Þeim fjölgar í samfélaginu sem full-
yrða að kominn sé tími til að hefja 
náttúru landins til skýjanna. Hún 
geti talað sínu máli án þess að lúta 
stöðugt einhverjum samanburði við 
hagfræðilegar „staðreyndir.“ Í þess-
um hópi er Andri Snær rithöfundur, 
en hann var í viðtali sl. sunnudags-
morgun í Ríkisútvarpinu.

„Vandamál og erfiðleikar 
gerð að áskorunum til sigra”
„Við erum mjög stolt af þessum 

árangri okkar ekki síst eftir að 
hafa lent í helmings samdrætti 

eftir efnahagsmistökin 2002-2008, 
” segir Bergsteinn Einarsson fram-
kvæmdastjóri Set á Selfossi. „Það 
eru fimmtíu ár síðan atvinnu-
rekstur fjölskyldunnar hófst í bíl-
skúrnum að Engjavegi 24. Vinnan 
í Set og stjórnun fyrirtækisins er 
allt í senn menntun mín, áhugamál 
og afkoma og ég nýt þess að takast 
á við krefjandi verkefni með okk-
ar góða fólki. Fyrirtækið breyttist 
töluvert eftir að við fórum að vinna 
undir hugmyndafræði gæðastjórn-
unar fyrir aldarfjórðungi en þar eru 

vandamál og erfiðleikar gerð að 
áskorunum til sigra, og neikvæðni 

skoruð á hólm. Við Örn bróðir 
minn höfum leitt félagið um árabil 
og undanfarinn áratug hefur okkur 
tekist að mynda einstaklega sterk-
an og góðan kjarna millistjórnenda 
og lykilstarfsfólks sem náð hefur 
miklum árangri með okkur. Um-
fram allt er þetta mjög gaman og 
þess vegna er svona viðurkenning 
ánægjuleg fyrir mig persónulega, 
starfsfólk okkar og fjölskylduna. ”

Þetta eru“framúrskarandi” 
fyrirtæki á Selfossi: Set, Foss-
vélar, Jötunn vélar, Guðmund-
ur Tyrfingsson, Stóra-Ármót, 
Auðhumla„Fossvélar, JÁVERK 
ogTRS. 

Orðsporið í Ölfus
Orðsporið í ár er veitt 

sveitarfélögum sem þótt 
hafa skarað fram úr við 

að hækka menntunarstig leikskóla 
og/eða fjölga leikskólakennurum 
í sínum leikskóla eða leikskólum. 
Sveitarfélögin Ölfus og Kópavogs-

bær fengu afhentar viðurkenningar 
af þessu tilefni í dag við hátíðlega 
athöfn í Björnslundi í leikskólanum 
Rauðhól í Norðlingaholti. Síðast-
liðin þrjú ár hefur viðurkenningin 
Orðsporið verið veitt á Degi leik-
skólans og það var 6. febrúar sl. 

Innkaupastjóri 
hvers heimilis 
stýri samsetn
ingu heimilis
sorps!
Sveitarstjórn Flóahrepps hefur 

samþykkt að ganga til samstarfs 
við kvenfélögin þrjú í Flóahreppi um 
gerð margnota innkaupapoka, einn 
fyrir hvert heimili í sveitarfélaginu. 
„Innkaupapokinn verði hvatning til 
íbúa til þess að minnka plastpoka-
notkun og táknrænt verkefni sem 
minni á það hvernig innkaupastjóri 
hvers heimilis fyrir sig getur stýrt 
samsetningu heimilissorpsins með 
vali á neysluvörum í umhvefisvæn-
um umbúðum.“

Vöktu verðskuldaða athygli
Þeir léku í bleiku og uppáklæddir 

í sömu litum gustaði af þeim. 
Guðjónsmótið í knattspyrnu fór vel 

fram í liðinni viku. Framkoma er 
ekki síst virði en það er líka gaman 
sé að leika með félögunum. 

Mynd: Sævar Þór Gíslason (af Fésbók)

bergsteinn einarsson.



Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 87.920,-
Verð áður kr. 109.900,-

Þvottavél
Lavamat 60460FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

Nú kr. 95.920,-
Verð áður kr. 119.900,-

Þvottavél
Lavamat 75470FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

Þvottavél
Lavamat 75670FL
Tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
Íslensk notendahandbók.  

Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
F66692MOP
Topplaus, undir borðplötu. 
Hljóðlát 43db með 5 þvottakerfi og 
þurrkun.

HvÍt Nú kr. 119.920,- 
Verð áður kr. 149.900,-

sTáL Nú kr. 127.920,- 
Verð áður kr. 159.900

uppÞvottavél
FsILENCM2P
Topplaus, undir borðplötu. Hljóðlát 
39db með 5 þvottakerfi og þurrkun.

HvÍt Nú kr. 103.920,- 
Verð áður kr. 129.900,-

sTáL Nú kr. 111.920,-
Verð áður kr. 139.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

Nú kr. 95.920.- 
Verð áður kr. 119.900,-

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

fyrir heimilin í landinu
Þvottadagar
Afsláttur af öllum AEG þvottavélum, þurrkurum og uppþvottavélum.

Þvottavél
ZWGB6120K
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

Nú kr. 69.900,- 

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
3. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Fundað um framtíðina í kvöld
Norræna ráðherranefndin kom 

á laggirnar viðamiklu verk-
efni árabilin 2013-2016 sem fjallar 
um sjálfbæra svæðisbundna þróun 
á Norðurslóðum Norðurlanda. 
Nokkur ólík byggðarlög á Norður-
slóðum Norðurlanda eru sérstaklega 
tekin fyrir og er Árborg eitt þeirra 

svæða. Hvernig sérðu Árborg fyrir 
þér næstu 10, 20 eða jafnvel 30 ár? 

NordRegio og Samtök sunn-
lenskra sveitarfélaga standa að opn-
um íbúafundi í Árborg í kvöld, 12. 
febrúar á Hótel Selfossi kl. 17-20. 
Allir hjartanlega velkomnir. Góðar 
veitingar í boði.

Hátíðardagskrá í 
Konubókastofunni 
22. mars
Menningarnefnd Árborgar 

hefur úthlutað Konu-
bókastofunni á Eyrar-

bakka 60 þúsund krónum til að 
efna til dagskrár um kosningaréttinn, 
kvennabaráttuna og framtíðarhorfur. 
22. mars verður dagskrá hjá Konu-

bókastofunni tengt kosningaraf-
mæli kvenna. Konubókastofan fékk 
200.000 krónur í styrk frá afmælis-
nefndinni auk styrksins frá Árborg. 

Anna Jónsdóttir í Konubókastof-
unni segir að verið sé að vinna úr 
hugmyndum. 

Kostnað
ur fór 800 
milljónum 
kr. fram úr!
Kostnaður við dýpkun í 

Landyeyjahöfn frá því að 
höfnin var opnuð hefur numið 
1100 milljónum króna frá því 
að höfnin var opnuð um mitt 
ár 2010. Fréttablaðið greinir svo 
frá að í upphaflegri rekstraráætl-
un hafi verið miðað við að dæla 
þyrfti 30 þúsund rúmmetrum 
af sandi á ári. Við kynningu á 
höfninni hefði talan verið tvö- til 
þrefölduð. Þegar upp er staðið 
hefur magnið orðið allt að tíföldu 
á ári síðastliðin ár. Það má því 
gera ráð fyrir að kostnðaur við 
dýpkun frá vígslu hafnarinnar 
og fram á daginn í dag hafi farið 
um 800 milljónum króna fram 
úr endurskoðaðri rekstraáætlun. 
Það kemur því ekki á óvart að 
þingmenn kjördæmisins telji rétt 
að taka á vanda Landeyjahafnar. 
„Það er engin ástæða til þess að 
smíða nýtt skip fyrr en menn eru 
búnir að ákveða að laga höfnina,“ 
hefur Fréttablaðið eftir Ásmundi 
Friðrikssyni þingmanni. 

Samningur um samvinnu undirritaður: 

Þjónustan sam-
þætt milli 
heilsugæslu og 
skóla- og 
félagsþjónustu
Heilsugæslan á Selfossi og 

skóla- og félagsþjónusta 
Árborgar hafa undirritað 

samning sem kveður á um þverfag-
lega samvinnu og verklag milli stofn-
ana. Markmiðið er að byggja upp 
samþætta þjónustu, oft séu þessir 
aðilar að veita sömu einstaklingum 
þjónustu. Hún yrði heildstæðari og 
markvissari ef samvinna í vinnslu 
mála væri aukin. Við udirritun-
ina vitnaði Þorsteinn Hjartarson 
fræðslustjóri til ummæla nýs land-
læknis um mikilvægi samhæfingar 
og teymisvinnu. „Stundum er eins 
og hver sé í sínu horni.“ Mikilvægt sé 
að bregðast skjótt við hegðunar- og 

geðröskunum barna til að minnka 
eða koma í veg fyrir vandamál sem 
slíkum röskunum fylgja fyrir barn 
og fjölskyldu þess. Samstarf eins og 
gert er ráð fyrir í samningnum sé 
ekki síst gagnlegt þegar börn glíma 
við fjölþættan vanda. 

Í samningnum er kveðið á um 
markmið, verklag og framkvæmd 
samstarfssamningins. Fyrir er grein-
ingarteymi fyrir ung börn en með 
samningnum verður til nýtt teymi 
er fjalla mun um málefni barna á 
öllum aldri. Samstarfsverkefnið nær 
til málefna einstaklinga, barna og 
fjölskyldna í Árborg. 

ÞHH

Þau sem eru á myndinni að lokinni undirritun samnings sl. mánudag, frá 
vinstri:  arnar Þór Guðmundsson, yfirlæknir heilsugæslu Selfoss, Unnur 
Þormóðsdóttir hjúkrunarstjóri, Þorsteinn Hjartarson fræðslustjóri, Guðlaug 
Jóna Hilmarsdóttir félagsmálastjóri. Í aftari röð: Ásta Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Árborgar, Sandra Dís Hafþórsdótti, formaður fræðslunefndar, 
anna Ingadóttir, skólafulltrúi á skrifstofu fræðslusviðs

Tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss 
í skilyrðislausan forgang!
Bæjarráð Hveragerðisbæjar og Ár-

borgar eru einhuga um að leggja 
beri áherslu á vegarkaflann milli þétt-
býlanna um Ölfus. Samgöngunefnd 
Alþingis setji hann í forgang, það beri 
að tvöfalda hann við gerð samgöngu-
áætlunar til næstu fjögurra ára. „Veg-
urinn milli Hveragerðis og Selfoss er 

afar fjölfarinn og talinn einn af þeim 
hættulegustu á landinu. Ennfremur er 
fjöldi innkeyrslna beint inn á veginn 
sem skapa mikla hættu eins og dæmin 
hafa ítrekað sýnt. Í ljósi þessa hvetur 
bæjarráð þingmenn til að beita sér af 
alefli fyrir þeim nauðsynlegu úrbót-
um sem þarna eru svo brýnar.“ 

Mest fjölgun í Árborg 2006-2014. Fólki fækkar í Vestur-Skaftafellssýslu.  Heimild: Talnarýnir á síðu SASS.

Mynd: Innanríkisráðuneyti

www.fotspor.is

SELFOSS-
SUÐURLAND

Auglýsingasími:

578 1190



Lagerhreinsun

afsLáttur
50-80%

OPIÐ:
fiMMtuDag     11 - 22 
fÖstuDag        11 - 18 
LaugarDag     11-  16

Vertu VeLKOMin(n) Í afMÆLisKaffi

Afmæli
VIÐ EIGUM 41 ÁRS AFMÆLI

OPIÐ TIL 22 FIMMTUDAG

fÖgnuM MeÐ 
fLOttuM 
afMÆLis-
tiLBOÐuM
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Bárður 
Tryggvason

Sölustjóri
896 5221 

Ingólfur Geir 
Gissurarson

Framkvæmdastjóri 
Löggiltur fasteignasali 

og leigumiðlari

896 5222 

Heiðar 
Friðjónsson

Löggiltur 
fasteignasali B.Sc

693 3356 

Vilborg 
Gunnarsdóttir

Viðskiptafræðingur M.Sc 
Löggiltur 

fasteignasali 

891 8660

Erlendur 
Davíðsson 

Lögg. fasteignasali 
Verðbréfamiðlari 
Forstöðumaður 
útibús Ólafsvík

897 0199 

Margrét 
Sigurgeirsdóttir 

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Eiríkur Þór 
Björnsson 

Sölufulltrúi

846 8487

Pétur Steinar
Jóhannsson 

Sölufulltrúi 
Snæfellsnes

893 4718

Garðar 
Kjartansson

Sölufulltrúi

853 9779

Ellert 
Róbertsson

Sölufulltrúi

893 4477

Þórunn 
Pálsdóttir

Verkfræðingur MBA
Sölufulltrúi

773 6000

G. Andri
Guðlaugsson

Lögfræðingur
Sölufulltrúi

662 2705

Nútímaleg,  krafmikil og framsækin fasteignarsala 
sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna.

Síðumúla 27 · Sími: 588 4477 · www.valhöll.is

www.valholl.is  ·  www.nybyggingar.is

Þú hringir - við komum - það ber árangur! 

Allir þurfa þak yfir höfuðið

588 4477

20
ára

1995 - 2015

 Forvitnileg 
sýning í 
Gjánni
Gunnar Karl Gränz sýnir 

vatnslitamyndir í bókasafni 
Árborgar á Selfossi. Sýningin er 
opin á opnunartíma bókasafnsins. 

Snorri West 
kynningar
fundur 
Snorri West er 4 vikna sum-

arferðalag um Íslendingabyggðir 
í N-Ameríku fyrir ungt fólk á aldr-
inum 18-28 ára. Kynningarfundur 
verður haldinn í Sendiráði Kanada, 
Túngötu 14 í kvöld, fimmtudaginn 
12. febrúar kl. 20. 

Sæbýli á Eyrarbakka fær afslátt af vatni.

Gert ráð fyrir að útflutningur 
hefjist á næsta ári
Árborg hefur samþykkt beiðni 

Sæbýlis ehf. um 25% afslátt 
vegna kaupa á heitu vatni frá 

Selfossveitum. Sæbýli stundar fiskeldi 
í eldisstöð á Eyrarbakka, er með tvær 
verðmætar tegundir af sæeyrum og 
eina tegund af sæbjúgum og ígul-
kerjum í eldi. Búist er við að fyrsta 
framleiðsla þess fari á markað á árinu 
2016 og þá verði selt um 1 tonn af 
ezo sæeyrum til Japans.

Japönsk Sæbjúgu eru mjög þekkt 

matvara í veitingarhúsum og sem 
gjafavara. Einnig eru sæbjúgu þekkt 
á heilsumarkaðnum sem “ginseng 
hafsins” hai-shen. Sæbjúgu 
eru seld til Kína þurrkuð - sem spar-
ar flutningskostnað. Verð er í hæsta 
gæðaflokki og fer hækkandi. Kílóverð 
er vel á annan tug þúsunda.

Þegar Sæbýli hlaut þróunarstyrk 
frá Landsbanka Íslands árið 2011 var 
styrkurinn kynntur á þennan hátt: 
Sæbýli sérhæfir sig í eldi á botnlæg-

um sjávardýrum. Fyrirtækið byggir á 
SustainCycle eldistækninni sem þró-
uð hefur verið hér á landi á síðastliðn-
um 20 árum.  Markmið verkefnisins 
er að koma á fót nýrri atvinnugrein, 
eldi á japönskum sæbjúgum, EZO 
sæeyrum og rauðum sæeyrum. Sæbýli 
hefur yfir að ráða klakstofni af öllum 
þessum tegundum og eru þær allar 
mikils metin matvara í Asíu og víðar. 
Umsóknin nær til eldis og vinnslu á 
japönskum sæbjúgum.  ÞHH

Sólarkaffi á Suður- 
landi á sunnudag
- Málverkasýning Elfars Guðna.

Nokkrir Vestfirðingar, sem 
búa á Suðurlandi, boða til 
sólarkaffis að hætti Vest-

firðinga sunnudaginn 15. febrúar 
2015 í Félagsheimilinu Stað á Eyrar-
bakka kl. 15:00.

Á sólarkaffinu opnar Elfar Guðni 
Þórðarson listmálari á Stokkseyri 
málverkasýningu á Stað sem nefn-
ist   Frá Djúpi til Dýrafjarðar.  Elfar 
Guðni hefur fimm sinnum á þessari 
öld dvalið á Sólbakka í Önundar-
firði  og málað mikið í vestfirskri 

náttúru. Hann segist hvergi utan 
heimaslóðar sinnar hafa orðið fyrir 
jafn sterkum áhrifum til listsköp-
unar eins og vestra og má sjá þetta 
á sýningunni.

Vestfirska forlagið að Brekku á 
Þingeyri fagnaði nýlega 20 ára af-
mæli og mun í tilefni þess gleðja 
tuttugu þátttakendur í sólarkaffinu 
á Eyrarbakka  með veglegum bóka-
verðlaunum.

Allir hjartanlega velkomnir með-
an húsrúm leyfir. 

Grunnnám
skeið í sænsku
Norræna félagið býður upp á 

grunnnámskeið í sænsku frá 
17. febrúar til 17. mars. Á nám-
skeiðinu verður lögð áhersla á orða-
forða og hagnýta kunnáttu. Sjá nán-
ar á heimasíðu félagsins.

elfar Guðni Þórðarson.

Mynd: ÞHH

Ari sló met 
í körfunni
Ari Gylfason, leikmaður Fsu 

í körfubolta setti niður níu 
skot af lengra færi í keppni 

gegn KFÍ um helgina. 27 stig í hús 
og þar með met í körfunni á þessum 
vetri. 

FSu sigraði 114: 100 og átti Ari að 
sjálfsögðu drjúgan þátt í þeim sigri. 
Til hamingju. Myndatexti: nonni@karfan.is
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Fjárfestar - fasteignafélög - athafnamenn

Austurvegur 1-5, Selfossi, til sölu

Norðurhlið

Suðurhlið

ÞAKGARÐUR
1 NÝ HÆÐ

2 NÝJAR HÆÐIR
NÝTT STIGAHÚS

NÝTT STIGAHÚS MEÐ LYFTU

Höfum fengið í sölumeðferð stóran hluta af þessari glæsilegu fasteign ( u.m.þ.b. 83% ).  
Um er að ræða þekkt og glæsilegt hús á besta stað á Selfossi. 

• Hið selda er um 8.694 fm (brúttó). Um er að ræða alla verslunarhæð hússins, um 4380fm. 

• Einnig um 2000fm lagerrými með góðri lofthæð á jarðhæð hússins. Einnig allt bílastæðahús hússins sem er í 100% eigu seljanda.

• Vakin er athygli á mögulegum byggingarrétti (83%) að íbúðahúsi ofan á húsið, en búið er að grenndarkynna 28 íbúða byggingu 
 ofan á húsið (án athugasemda - sjá myndir að neðan).

• Fasteignin er í leigu m.a. til Krónunnar, Lyf og heilsu og fleiri aðila.

• Í húsinu eru óleigð rými á verslunarhæð (ca. 1000fm) og auk þess rúmgott lagerpláss á jarðhæð (ca. 2000fm) með góðri lofthæð.

• Við útleigu á þessum rýmum mun leigufjárhæð eignarinnar hækka verulega.

Allar nánari upplýsingar veitir: Stefán Hrafn Stefánsson hdl, lögg fasteignasali  
í s: 895-2049 og á netfangið stefan@stakfell.is

tillögur að íbúðarhúsnæði
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faSteignaSala
Stofnuð 19 8 4 grunnur að góðu lÍfi 535 1000Stakfell.iS

OPið hús ÞriðJuDaginn 10. FEbrúar FrÁ Kl 17:00 - 17:30 
120,7 fm 4-5 herbergja endaíbúð á annari hæð í vel byggðu fjölbýlishúsi. 
Sér inngangur af svölum. Stæði í bílageymslu. 

OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00 
154,6 fm endaraðhús á tveimur hæðum ásamt 
stæði í bílageymslu. 4 svefnherbergi, rúmgóð stofa, 
þvottahús inn af eldhúsi með útgengi út á baklóð.

OPIÐ HÚS MÁN. 9. FEB. KL 17.30-18.00.
Rúmgóð og vel skipulögð 86,2 fm. 3ja herb. 
endaíbúð í grónu og barnvænu hverfi. Þvottahús 
og geymsla innan íbúðar. Góðar svalir, snyrtileg 
sameign. Laus við kaupsamning.

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 18:00 - 18:30 
Glæsilegt 183,3 fm einbýlishús í hjarta borgarinnar. 
Mikið endurnýjað hús á stórri og fallegri eignarlóð 
með aðgengi frá húsinu og út á lóð. Sér bílastæði 
á lóðinni. 

2ja herb., 58,4 fm. íbúð á 3. hæð. Íbúðin skiptist í 
hol, stofu, eldhús, svefnherbergi og baðherbergi. 
Geymsla í kjallara og sameiginlegt þvottahús. 

OPIÐ HÚS ÞRI.10. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30 
101,7 fm, 3ja herb. íbúð í lyftuhúsnæði, ásamt 24,9 
fm stæði í bílageymslu.  Sér afnotaréttur af lóð frá 
stofu. 

OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00 
Falleg 108 fm 4ra herb.íbúð nálægt miðbæ Rvk. Þar 
af 27.3 fm bílskúr með h+k vatni og góðri lýsingu. 
Íbúðin mikið endurnýjuð. 

OPIÐ HÚS ÞRI.10. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30 
Rúmgóð og falleg 3ja-4ra herb. 132 fm. íbúð á 2. 
hæð í nýlegu lyftuhúsi á vinsælum stað í Hafnarfirði. 
Stæði í bílageymslu og góð sérgeymsla. Örstutt 
göngufæri í miðbæ Hafnarfjarðar.

OPið hús FiMMtuDaginn 12. FEbrúar FrÁ Kl 17:00 - 17:30 
• 252,2 fm parhús í góðu viðhaldi. 
• Íbúðarými er 222,9 og bílskúr er 29,5 
• Glæsilegur sólpallur við húsið. 

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30 
120,7 fm 4-5 herbergja endaíbúð á annari hæð í vel 
byggðu fjölbýlishúsi. Sér inngangur af svölum. Stæði 
í bílageymslu. Þvottahús og geymsla innan íbúðar. 
Parket og flísar á gólfum, góðar innréttingar. 

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00 
Vel skipulagt parhús á tveimur hæðum með 
stórglæsilegu útsýni. Innbyggður bílskúr. 

OPIÐ HÚS MIÐ.11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30 
53,1 fm 3ja herbergja risíbúð við Hátún. Eignin er 
laus við kaupsamning, ekkert áhvílandi. 

99 fm einbýlishús í gamla bænum í Hafnarfirði, 
byggt árið 1930. Stofa og borðstofa eru í opnu rými 
með útgengi út á pall. Sérinngangur á neðri hæð frá 
hlið hússins. Eignin er laus við kaupsamning, ekkert 
áhvílandi. 

Opið hús mánudag 9. feb. 19:00 – 19:30
132,6 fm. íbúð á fyrstu hæð með útgengi út í garð frá 
stofu og svefnherbergi. Sér stæði í bílageymslu. Mikil 
og vönduð sameign, setustofur, samkomusalur með 
eldhúsi, billiardstofa, líkamsrækt, sauna, heitir pottar, 
sundlaug, sameiginleg geymsla og þvottaaðstaða. 

Falleg 98,5fm, 3ja herbergja íbúð á 3. hæð í 
lyftuhúsi. Innangengt er í snyrtilega bílageymslu. 
Yfirbyggðar rúmgóðar suðursvalir útfrá stofu. 
Þvottahús er innan íbúðar. Húsið er í mjög góðu 
ásigkomulagi. 

OPIÐ HÚS ÞRI. 10. FEB. FRÁ KL 17:30 - 18:00 
4ra herbergja 116,4 fm endaíbúð með sérinngangi 
og stæði í bílageymslu og góðum stað í Kópavogi. 

OPIÐ HÚS MIÐ. 11. FEB. FRÁ KL 17:00 - 17:30 
Einstaklega fallegt og vel skipulagt 5-6 herb. 174,2 
fm einbýlishús á einni hæð með verönd og fallegum 
garði í grónu og góðu hverfi í Mosfellsbæ. Stutt í 
skóla, verslun og þjónustu, sundlaug og golfvöll. 

Fallegt og vel staðsett einbýlishús sem skiptist í 
kjallara með sér íbúð, hæð og efri hæð. Tvöfaldur 
bílskúr. 

2-3 herb. Íbúð Í 101 rvk. 
Mega þarfnaSt viðhaldS. 
upplýSingar gefur 

böðvar SigurbjörnSSon 
Í SÍMa 660-4999, bodvar@
Stakfell.iS

einbýli Í garðabæ

ÁrtúnSholt eða Árbær.
vantar 4-5 herbergja Íbúð 
Í fjölbýli Í beinni Sölu eða
Í SkiptuM fyrir gott 
einbýli Árbæ. 

upplýSingar gefur 
óMar Í SÍMa 696-3559, 
oMar@Stakfell.iS

41,3 M. 59,0 M. 18,5 M.

V 38,9 M.

33 M.

V 44,5 M.

FlúðasEl 52 - 109 rvK MaríubaKKi 2 - 109 rvK nJÁlsgata 37 - 101 rvK hraunbær 188 - 110 rvK

MiðlEiti 1 - 103 rvK

sKiPhOlt 26 - 105 rvK

nOrðurbaKKi 15 -  220 hFJ.

V 37,5 M. V 49,7 M. V 23,5 M.ÁlFKOnuhvarF 33 - 203 KóP. viðarÁs 33a - 110 rvK hÁtún 49 - 105 rvK

V 32,9 M. V 49.1 M.hEllisgata - 220 hFJ. EFstalEiti 14 - 103 rvK glósalir – 201 KóP.

V 35,9 M. V 49,8 M. V 79,8 M.læKJasMÁri 56 - 201 KóP. arnartangi 77  - 270 MOs. urriðaKvísl - 110 rvK

VERÐ 38,5M.Álfkonuhvarf 67 - 203 kóp.VERÐ 81,0 M.kolbeinSMýri 12 - 170 Seltj.

aðalheiður 
karlSdóttir
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 893 2495

óMar   
guðMundSSon
Sölumaður
gsm  696 3559

guðMundur 
valtýSSon
Viðskiptafræðingur
gsm  865 3022

grétar 
haraldSSon Hrl.
Löggiltur 
fasteignasali

þorlÁkur óMar 
einarSSon
Framkvæmdastjóri 
og sölumaður 

bergþóra 
Sigurðardóttir
Skrifstofustjóri

Matthildur 
Sunna 
þorlÁkSdóttir
Ritari

SigrÍður 
hallgrÍMSdóttir
Sölumaður
gsm 692 4700

berta  
bernburg
Löggiltur 
fasteignasali
gsm 694 6369

edwin  
ÁrnaSon
Sölumaður
gsm  893 2121

einar S.  
valdiMarSSon
Löggiltur 
fasteignasali
gsm  840 0314

StefÁn hrafn
StefÁnSSon Hdl.
Sölustjóri og löggiltur 
fasteignasali

óSkuM eftir

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

opið
 húS

V 33,9 M.

Verslunarhúsnæði á horni Ármúla og Hallarmúla. Húsnæðið er samtals 1020 fm á þremur 
hæðum. Næg bílastæði eru fyrir framan inngang að verslun. Þessi eign er á góðum stað 
miðsvæðis í Reykjavík og býður uppá margvíslega notkunarmöguleika.

ÁrMúli - til Sölu eða leigu
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Gróskumikið starf í leikskólum
„Á dagheimilunum er haft eftirlit með leikjum barnanna, 
framkomu og hegðun.“ Þannig var mælt með dag- og 
tómstundaheimilum um miðja síðustu öld. Hvers áttu 
einstæðar mæður að gjalda sem skyldu „sex ára hnokka“ 
eftir heima meðan þær voru í vinnu? Þannig var vandinn 
dreginn fram.
Umræðan hefur breyst mjög. Nú eru næstum öll börn 
einhvern tíma í leikskóla. Leikskólarnir meira að segja 
orðnir fyrsta stig skólagöngu.

Tíðindamaður blaðsins brá sér í leikskóla á Selfossi sl. 
föstudag. Þá var haldinn hátíðlegur leikskóladagurinn. 
Skrúðgöngur, heimsókn aðstandenda og mikið sungið – svo 
að nokkuð sé nefnt af því sem börnin og starfsmenn tóku 
sér fyrir hendur.
Þá bregðum við upp myndum af vettvangi – allt frá því 
að auglýst var eftir stúlkum í vist í kaupstað til að passa 
börn. Og það þótti heldur  tilheyra að það væri mikil vinna 
og launin væru lág.

Uppeldisskóli Sumargjafar
UPPELDISSKÓLI SUMAR-
GJAFAR veitir ungum stúlk-
um sérmenntun til forstöðu- og 
uppeldisstarfa við barnaheimili 
(vöggustofur, dagheimili og leik-
skóla). Ný deild tekur til starfa 
15. janúa r 1949. Inntökuskilyr'Si: 
Nemandi sé eigi yngri en 18 ára 
og eigi eldri en 33ja ára. Nemandi 
hafi gagnfræðapróf eða hafi notið 
2ja ára menntuna r í öðrum fram-
haldsskólum. Upplýsingar gefur 
Valborg Sigurðardóttir, Eiríksgötu 
37, Reykjavík, sími 7219. (Auglýs-
ing í Heimilisblaðinu 1.9. 1948)

Barnfóstrur SUMARGJAFAR.
 Hann undirbýr stúlkur til að taka 
að sér störf á barnaheimilum. Í 
febrúar í vetur útskrifaðist þriðji 
hópurinn úr þeim skóla, átta 
myndarlegar stúlkur eftir tveggja 
ára nám og hafa þá alls útskrifazt 
úr skólanum 21 stúlka: Iðunn 
Gísladóttir frá Stóru-Reykjum, 
Árnessýslu, Guðrún Guðjónsdótt-
ir frá Fremstuhúsum, Dýrafirði, 
Guðrún Jósteinsdóttir, Stokkscyri, 
Sigrún Guðmundsdóttir frá 
ísafirði, Valborg Sigurðardótt-
ir, skólastjóri, Guðrún Stein-
grimsdóttir, Skagaströnd, Gyða 
Sigvaldadóttir, frá Brekkulæk, 
V.-Hún., Jónína Eyvindsdóttir, 
Reykjavík, Elinborg Stefánsdóttir, 

Hafnarfirði. (Tíminn greinir frá 
17. Maí 1950)

Giftast miklu fleiri stúlkur 
úr þessum hópi en nokkrum 
öðrum.
„En er ekki ástæða til að ætla, 
að fleiri eða færrí af þessum sér-
menntuðu stúlkum hverfi fyrr en 
varir frá störfum við barnaheimilin, 
til dæmis ef þær gifta sig?" „Og 
ég geri alveg ráð fyrir því," segir 
ungfrú Valborg og brosir hýrlega. 
„Reynslan í Bandaríkjunum bend-
ir að minnsta kosti eindregið í þá 
átt. Þar giftast tiltölulega miklu 
fleiri stúlkur úr þessum hópi en 
nokkrum öðrum, sem starfar að 
uppeldismálum eða kennslu. En 
það væri svo sem enginn skaði 
skeður, þótt svipað kæmi fyrir hér á 
landi. Takmark okkar, sem að þess-
um skóla standa, er að stuðla að 
því af fremsta megni, að upp megi 
rísa sívaxandi hópur vel menntaðra 
kvenna, sem leyst geti af hendi með 
prýði þau vandasömu störf, sem 
barnauppeldið krefst, hvort sem 
þær inna þau af hendi sem starfs-
stúlkur á barnaheimilum eða sem 
mæður á einkaheimilum. Hvort 
tveggja starfið er næsta mikilsvert 
fyrir framtíð þjóðarinnar." 

(Menntamál 1946, viðtal við 
Valborgu Sigurðardóttur)

Uppeldisskóli í Steinahlíð
Lipurtá létt á fæti, 
í Ijósum kjól, 
yngir upp Austurstræti 
og Arnarhól. 

„Enn ein stoðin hefur bætzt við, þ. 
e. Steinahlíð við Suðurlandsbraut, 
sem var gefin Sumargjöf á aldar-
fjórðungsafmælinu og til minn-
ingar uni heiðurshjónin: Halldór 
Eiríkssön, stórkaupmann, og konu 
hans. Þar er nú Uppeldisskóli Sum-
argjafar til húsa. Og nú er ekki 
einungis um dagheimili að ræða, 
heldur er nú kominn til sögunnar 
leikskóli (frá 1941). En sú hjálp er 
á þá lund, að börnin eru þar hluta 
úr deginum (t. d. fyrri hluta dags 
eða seinni hluta) og án þess að fá 
mat þar. Dagheimilin og leikskól-
arnir hafa um 10 ára bil starfað allt 
árið, og þeirra reynist meiri þörf á 
veturna en sumrin. Auk þess hefur 
Sumargjöf undanfarin 10 ár rek-
ið vöggustofu og vistheimili fyrir 

munaðarlaus börn, einkum vegna 
eindreginna tilmæla bæjaryfir-
valdanna í Reykjavík. En Sumar-
gjöf telur sig bundna við uppruna-
legan tilgang þeirra samtaka, sem 
stóðu að stofnun félagsins, þ. e. að 
hjálpa foreldrum til að hjálpa sér 
sjálf. Og þess vegna mun félagið 
leggja áherzlu á að reka dagheimili 
og leikskóla í framtíðinni, fjölga 
starfsstöðvum eftir þörfum og bæta 
þær svo sem framast má verða. ... Í 
þessum stofnunum (dagheimilum) 
njóta börnin ekki einungis góðrar 
umönnunar og hollra uppeldis-
áhrifa, heldur læra þau jafnframt 
ýms hagnýt störf. Þar er haft eftirlit 
með leikjum þeirra, framkomu og 
hegðun. Og ekki eru hnokkarnir 
stórir orðnir, þegar þeir eru látnir 
fara að læra ýms störf, t. d. að hjálpa 
til við matartilbúninginn, þvo upp 
leirtauið ...“ 

(Unga Ísland, 1. tbl. 1950)

Mikið að gera og launin lág!
»Konan, sem hefir ritað mér þetta 
bréf biður mig að útvega sér stúlku 
til þess að kenna börnum sínum og 
annast þau, og þar sem þér segið að 
þér hafið ánægju af börnum, datt 
mér í hug, hvort þér munduð ekki 
vilja fara til þessarar frúar. Mér er 
kunnugt um, að það er mikið að 
gera og launin eru lág, en svo er 

heldur ekki krafizt neinna með-
mæla frá fyrri húsbændum, og 
verulega góðar vistir fá menn ekki 
nema hafa góð meðmæli, og eins 
og þér vitið, góða mín, þá get eg 
ekkert sagt um yður, nema að þér 
séuð sakleysisleg stúlka.« (Fram-
haldssaga í Nýjum kvöldvökum 
1912)
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Mörg móðirin hefir getað unnið sjer brauð
„Ef við viljum að landið eignist 
góða syni og dætur, sem beri menn-
ingarhugsjónir okkar fram til sig-
urs, þá verð-um við fyrst að eignast 
góða foreldra. Foreldra, sem skilja 
hlutverk sitt og bera gæfu til að gera 
heimilin að vermireit þjóðmenn-
ingar og hamingju. ... Sú hugsjón 
hefir jafnan vakað fyrir Sumargjöf, 
að koma upp dagheimili í borgar-
jaðri. Þangað kæmu mæður börn-

um að morgninum. Þar væru þau til 
kvölds og hefðu góðar máltíðir, leiki, 
hvíld og kenslu. Slíkir fósturskólar 
breiðast mjög út erlendis og gefast 
allra stofnana best. Barnið er altaf í 
sambandi við heimilið og móðurina, 
en þó undir fyrimyndar umsjá. Það 
eru ekki börnin ein, sem kent er á 
þessum stofnunum, það eru líka 
mæðurnar. Þær sækja þangað ráð um 
alla meðferð barnsins. Mörg móðirin 

hefir getað unnið sjer brauð, af því 
að hún gat komið barninu í fóstur-
skóla að deginuni. Og margt barnið 
hefir fengið andlegan og líkamlegan 
þroska og orð- ið góður borgari, 
aðeins vegna þess, að fósturskólinn 
var til, og að það var svo heppið að 
komast þangað. Sumargjöfin mun 
koma upp slíkum fósturskóla við 
fyrsta tækifæri.“ (Sumargjöfin, 4. 
árgangur 1.tbl. 1928. S.A.)

Vinnukona,
dugleg og hirðusöm, vön 
barnapössun, innivinnu og mat-
reiðslu, getur strax fengið vist í

kaupstað. Nánari upplýsingar 
fást hjá hr. Jóni Norðmann, er 
semur um vistarráðin. (Vísir 22.5. 
1897)

Tvær stúlkur,
önnur vön matreiðslu, en hin til 
þess að passa börn, geta feingið 
vist frá 14. maí

Seyðisfirði. Stúlkur þser, er 
sæta vilja tilboði þessu, snúi sjer 
til herrra kaupmanns Kristjáns 
Þorgrímssonar, sem gefur nánari 
upplýsingar. (Ísland 22.3.1898)

Meðan for
eldrar þeirra 
stunda vinnu.
„Bæjarstjórn beinir því til bæj-
arráðs, að það í samráði við 
fræðslustjóra athugi möguleika á 
því að koma á fót, svo fljótt sem 
auðið yrði, dag- og tómsunda-
heimili fyrir börn sex ára og eldri, 
sem ekki hafa samastað til náms 
og leikja meðan foreldrar þeirra 
stunda vinnu."

Ókeypis dag
vistun.
„Við álítum, að stefna beri að 
því, að dagvistun barna verði 
í framtíðinni ókeypis fyrir alla 
á sama hátt og skólaganga, þ.e. 
að dagheimilin verði einskonar 
forskóli. Við teljum það og sjal-
fsögð mannréttindi, að öll börn 
fái aðgang að dagvistunarstofnun 
og kostnaður vegna hennar hafi 
þar engin áhrif.“ (Forvitin rauð, 
maí 1974)

Vegna fátækt
ar foreldranna 
og þekk
ingarskorts. 
„Ef vér lítum á ástandið í kaup-
stöðum og kauptúnum landsins, 
munum vér þar víða geta séð 
börn, sem hafa mætt illri aðbúð, 
vegna fátæktar foreldranna og 
þekkingarskorts, og eru því hálf-
gerðir aumingjar líkamlega, og 
oftast andlegir krypplingar um 
leið. »Það er sorglegt«, sagði ein 
góð og merk kona við mig, er við 
vorum að tala um hóp af börnum 
fátækra foreldra, »að sjá öll þessi 
börn verða að líkamlegum og and-
legum beygjum, þegar er þau fara 
af brjósti, hversu efnileg og skýr 
sem þau virðast, meðan þau eru 
á fyrsta og öðru ári, eða meðan 
þau geta lifað á móðurmjólkinni; 
og það víst eingöngu af skorti og 
af vanþekkingu móðurinnar á að 
hlynna að þeim«.“ (Prestafélags-
ritið 1. tbl. 1920)

Eldri kona 
óskar eftir 
starfi við að 
passa börn. 
Afgr. vísar á. 

1—2 kaupakonur óskast á 
áreiðanlega gott sveitaheimili.  
Uppl. á Hverfisg. 7. 

Drengur ellefu ára, óskar eft-
ir að komast að snúningum nú 
þegar,upplýsingar í Bankastræti 6. 
(Auglýsingar í Vísi 1912)
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Enginn 
viðbættur sykur, 

ekkert ger.VILTU
HRÖKKVA 
Í GÍRINN?
Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. Í því er enginn  

viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka einstaklega bragðgott!    

Það er engin tilviljun að BURGER er vinsælasta hökkbrauðið á Íslandi.  

HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!
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Þeir sem hugsa um hollustuna velja BURGER hrökkbrauð. 
Í því er enginn viðbættur sykur og ekkert ger. Það er líka 
einstaklega bragðgott! Það er engin tilviljun að BURGER 
er vinsælasta hrökkbrauðið á Íslandi. 

Enginn 
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HUGSAÐU UM 
HOLLUSTUNA!

Víkurkirkja í Mýrdal

Guðsþjónusta verður 
í Víkurkirkju
nk. sunnudag, 15. febrúar, kl. 13: 30. 
Samkór Mýrdælinga leiðir söng
undir stjórn Kára Gestssonar 
organista. 
Allir hjartanlega velkomnir. 
Fermingarbörn og foreldrar 
sérstaklega hvött til að mæta. 
Athugið breytta tímasetningu. 
Sóknarprestur

Stóra-Dalskirkja  
undir Eyjafjöllum
Guðsþjónusta verður í Stóra-Dals-
kirkju
nk. sunnudag, 15. febrúar,  
kl. 16: 00. 

Félagar úr kirkjukór Eyfellinga
leiða almennan safnaðarsöng. 
Organisti er Guðjón Halldór Ósk-
arsson. 
Fjölmennum. 
Fermingarbörn og foreldrar
sérstaklega hvött til að mæta. 
Sóknarprestur

Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli
Minnum á samveruna
næsta laugardag kl. 11: 15 – 12: 00
í Víkurskóla, Vík í Mýrdal. 
Halli og Gulla

Óhjákvæmileg röskun 
frá mánaðarmótum
Um næstu mánaðarmót 

munu framkvæmdir hefj-
ast við endurgerð Tryggva-

götu frá gatnamótum Austurvegar 
suður fyrir nýbyggingu Sundhallar 
Selfoss. Verkið felur í sér endurgerð á 
öllum götulögnum þ.m.t. fráveitu-, 
vatnsveitu-, hitaveitu-, rafveitu- og 
fjarskiptalögnum. Jarðvegur götunn-
ar verður endurnýjaður sem og yfir-
borð s.s. malbik, gangstéttar, kant-
steinar og hraðahindranir. 

Verkið skiptist í tvo áfanga og 
munu framkvæmdir við fyrri áfanga, 
gatnamót Tryggvagötu við Austur-
veg, hefjast um næstu mánaðarmót. 
Af þeim sökum verður Austurvegur 
lokaður á milli Bankavegs og Sigtúns 
í um 6 vikur eða allt fram til 15. 
apríl. Seinni áfanginn mun fylgja 
í kjölfarið og mun Tryggvagata þá 
verða lokuð frá gatnamótum við 

Austurveg og suður fyrir nýbygginu 
Sundhallar Selfoss til verkloka sem 
áætluð eru 1. ágúst 2015. 

Á meðan á lokun Austurvegar 
stendur verður hjáleið þungaflutn-
inga um Fossheiði og Langholt en 
einnig verður hjáleið um Árveg fyr-
ir smærri farartæki. Greitt aðgengi 

verður fyrir gangandi og hjólandi 
vegfarendur norðan við gatnamótin 
og aðgengi að verslun og þjónustu 
norðan megin gatnamótanna verður 
um Tryggvagötu frá Árvegi. 

Nánari tímasetningar og hjáleiðir 
verða auglýstar síðar. 
Framkvæmda- og veitusvið Árborgar

Sundlaugarbyggingin teygir sig nær markinu að verða fullkláruð. Þessi mynd 
er tekin af Tryggvagötu þar sem röskun verður þegar lagnir verða endurnýj-
aðar og gert að götunni sjálfri.  Mynd: ÞHH

Taekwondodeild Selfoss: 

Norðulandameistarar 
með glæsibrag!
Um næstliðna helgi var 

haldið Norðurlandamót 
í Taekwondo í Þránd-

heimi í Noregi. Fimm keppendur 
frá Taekwondodeild UMF Selfoss 
voru valdir í landsliðið og öll unnu 
þau til verðlauna. 

Daníel Jens Pétursson vann báða 
bardagana sína með miklum mun. 
Þann fyrri með 12 stigum gegn 
engu og var bardaginn stöðvaður 
vegna stigamismunar. 

Seinni bardaginn fór 13-3 á móti 
aðila frá Noregi sem allaf hefur 
unnið mót sem þessi og hafði hann 
ekki roð við Daníeli sem þar með 
varði Norðurlandameistaratitilinn 
frá því í fyrra. 

Ingibjörg Erla Grétarsdóttir vann 
fyrri bardagann sinn með tæknilegu 
rotsparki þar sem mótherjinn gat 
ekki haldið áfram þegar staðan var 
10-1. 

Seinni viðureignin fór 6 stig gegn 
2 mótherjans sem aldrei sá til sól-
ar þannig að Ingibjörg Erla varði 
einnig Norðurlandameistaratitilinn 
síðan í fyrra. 

Gunnar Snorri Svanþórsson 
vann fyrri bardagann sinn með tólf 

stiga reglunni og í bardaganum um 
Norðurlandameistaratitilinn vann 
Gunnar einnig með miklum yfir-
burðum. 

Dagný María Pétursdóttir vann 
fyrsta bardagann sinn með 13 
stigum gegn einu stigi , hún vann 
einnig næsta bardaga örugglega. 

Og bardaganum um gullið tapaði 
hún með minnsta mun eða með 9 
stigum gegn 10 stigum mótherjans 
á síðustu sekúndum lotunnar. 

Kristín Björg Hrólfsdóttir tap-
aði fyrri bardaganum sínum með 
2 stigum gegn 7

Hún keppti síðan um bronsverð-
launin og hafði betur. 
Meistari deildarinnar, Master Sig-
ursteinn Snorrason stýrði sínu fólk 
á mótinu með þessum frábæra ár-
angri. 

Af þeim 21 verðlaunum í 
poomsae og sparring sem Ísland 
vann sér inn voru 6 gullverðlaun 
9 silfur og 6 bronsverðlaun. Í 
Sparring fékk Ísland 5 gull 5 silfur 
og 3 bronsverðlaun og af þeim á 
Taekwondodeild Selfoss 3 gull, 1 
silfur og 1 brons. Sannarlega frábær 
árangur. PJ.

afreksfólkið, frá vinstri: Daníel Jens Pétursson, Dagný María Pétursdóttir, 
Master Sigursteinn Snorrason, Gunnar Snorri Svanþórsson, Kristín björg 
Hrólfsdóttir og Ingibjörg erla Grétarsdóttir.

SELFOSS-SUÐURLAND kemur næst út 26. febrúar

Auglýsingasíminn er 578 1190
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Skólastjóri Hvolsskóla 
Hvolsvelli 

Staða skólastjóra við Hvolsskóla á Hvolsvelli er laus til umsókn- 
ar. Leitað er að öflugum og framsýnum leiðtoga sem er tilbúinn 
til að leiða þróttmikið skólastarf og taka þátt í eflingu skólasam-
félagsins í sveitarfélaginu. Sveitarfélagið nær frá Eystri Rangá 
að Jökulsá á Sólheimasandi.

Starfssvið
• Ábyrgð á rekstri skólans og daglegri starfsemi
• Fagleg forysta á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Ábyrgð á samstarfi við heimili og samfélag

Menntunar- og hæfniskröfur
• Kennsluréttindi og kennslureynsla á grunnskólastigi
• Reynsla af stjórnunar- og þróunarstörfum
• Framhaldsmenntun á sviðið stjórnunar og reksturs æskileg
• Forystuhæfni og færni í mannlegum samskiptum
• Metnaður, frumkvæði og skipulagshæfni

Leitað er að einstaklingi sem hefur skýra sýn í skólamálum, er 
metnaðarfullur, skapandi og áhugasamur um nærsamfélagið. 
Æskilegt er að skólastjóri hafi búsetu í Rangárþingi eystra.  
Staðan er laus frá 1. ágúst nk. Launakjör eru samkvæmt kjara- 
samningi LN og KÍ. 

Umsóknarfrestur er til 20. mars 2015

Hvolsskóli er á Hvolsvelli í Rangárþingi eystra. Í skólanum eru 240 
nemendur á aldrinum 6 -16 ára í 12 umsjónarhópum. Við skólann 
starfa 29 kennarar og 24 aðrir starfsmenn en ekki eru allir í fullu 
starfi. Stjórnunarteymi Hvolsskóla er auk skólastjóra, tveir  
deildarstjórar og vinnur stjórnunarteymið mjög náið saman.   
Nánari upplýsingar má finna á heimasíðu skólans 
www.hvolsskoli.is.

Hvolsskóli starfar í anda Uppeldis til ábyrgðar, er Grænfánaskóli 
og vinnur að því að verða ART skóli. Í skólanum er lögð áhersla 
á einstaklingsmiðað nám.  Hvolsskóli er eini grunnskóli sveitar- 
félagsins og þess vegna kemur fjöldi nemenda í skólann með 
skólabifreiðum úr dreifbýlinu. Í skólanum er skólaskjól og einnig 
er lögð áhersla á að allir nemendur fái tekið þátt í íþrótta- og 
félagsstarfi sem boðið er uppá í lok hefðbundins skólastarfs. 

Umsóknum má skila á skrifstofu Rangárþings eystra, Hlíðarvegi 
16, 860 Hvolsvöllur. Einnig má senda inn umsóknir rafrænt á 
netfangið isolfur@hvolsvollur.is.

Fæst í öllum apótekum – Hagkaup – Fjarðarkaup  
– Heimkaup – Heilsuver – Heilsulausn.is
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Nú styttist í bolludag og 
sprengidag. Um næstu 
helgi og í byrjun næstu 

viku verður mikið borðað áður en 
langafasta hefst. Það er því ágætt 
að hafa einfaldan kjúklingapottrétt 
áður en lætin hefjast. Þetta er fínn 
réttur á föstudegi fyrir bolluhelgi.

Þessi réttur er ættaður frá Suður 
Afríku. Þar nærist matarmenning frá 
mörgum stöðum úr austri og vestri. 
Þangað komu sæfarar sem sigldu 
suður með Afríku og báru með  sér 
allskonar menningu og krydd. 

Á vef Wikipetíu http://
is.wikipedia.org/wiki/Su%C3%B-
0ur-Afr%C3%ADka  segir þetta frá 
Suður Afríku:

Suður-Afríka er land í suðurhluta 
Afríku og nær yfir suðurodda álf-
unnar. Það á landamæri að Namibíu, 
Botsvana, Simbabve, Mósambík og 
Svasílandi. Lesótó er sjálfstætt ríki 
innan landamæra Suður-Afríku.

Suður-Afríka er fjölþjóðlegt sam-
félag þar sem íbúar tilheyra mörgum 
ólíkum þjóðarbrotum sem tala ólík 
tungumál. Í stjórnarskrá Suður-Afr-
íku eru ellefu tungumál skilgreind 
sem opinber tungumál landsins. Tvö 
þessara tungumála eru af evrópsk-
um uppruna: enska og afrikaans sem 
þróaðist út frá hollensku. Enska er 
almennt notuð á opinberum vett-
vangi en hún er þó aðeins fjórða 
algengasta móðurmálið.

Um 80% íbúa Suður-Afríku 
teljast til afrískra þjóðarbrota sem 

tala nokkur ólík bantúmál. Um 
20% íbúa eiga evrópskan, asískan 
eða blandaðan uppruna. Öllum 
þjóðarbrotum og málahópum eru 
tryggð sæti á suðurafríska þinginu. 
Stjórn landsins var í höndum hvíts 
minnihluta til ársins 1994. Stjórnin 
rak aðskilnaðarstefnu frá 1948 þar 
sem fólk af ólíkum kynþáttum var 
aðskilið. Þeldökkir íbúar landsins 
misstu síðan borgararéttindi sín, og 
þar með kjörgengi og kosningarétt, 
árið 1970. Vegna aðskilnaðarstefn-
unnar var landið beitt viðskipta-
þvingunum.

Fyrstu lýðræðislegar kosningar í 
Suður-Afríku   voru 1994 þegar hinn 
75 ára gamli  Nelson Mandela  var 
kosinn forseti.

Þessi kjúklingaréttur er blanda af 
mörgu eins og títt er í Suður Afríku.

1 kjúklingur eða blandaðir bitar ( 
það má einnig nota lambakjöt)

2 gulir laukar
2 hvítlauksrif
Olía til að steikja úr
 6-8 meðalstórara kartöflur

1 dós tómatar
Ca. 5 dl. vatn
Ca. 1 tsk. salt
Kryddið:
4-5 negulnaglar
1-2 kanelstengur
1-2 lárviðarlauf
1 msk. karrý
1 tsk. kardimommur
1 tsk. broddkúmen (cummin)
Smá chilipipar
Pipar úr kvörn
Hitið olíuna í potti og látið 

laukinn og  hvítlaukinn mýkjast 
í nokkrara mínútur, bætið síðan 
kryddinu við og látið það steikjast 
með í nokkrar mínútur – passið að 
hafa ekki of mikinn hita. Látið síðan 
kjúklingabitana steikjast í krydd-
blöndunni í nokkrar mínútur. Hellið 
síðan tómötunum og vatninu saman 
við með salti. Látið sjóða við hægan 
hita í ca. 20 mínútur – bætið þá kar-
töflunum við og sjóðið í 20 mínútur 
í viðbót eða þangað til kjúklingurinn 
og kartöflurnar eru soðin.

Gott er að setja skeið af grískri 
jógúrt á diskinn.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, Kristjana
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

KJÚKLINGAPOTTUR

Kjör öryrkja eru „galin“!
- Lögfesting samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks brátt í höfn(?)

Örykjabandalag Íslands 
hefur verið virkt í þjóðfé-
lagsumræðunni að undan-

förnu. Meðal þess sem félagið hefur 
lagt áherslu á að bæta þurfi er:
- 60% fjölskyldna með börn eiga 

erfitt með að ná endum saman á 
Íslandi.

- Staða fatlaðra kvenna sem verða 
fyrir ofbeldi kallar á sérstakt átak. 
Þeim er ekki trúað. Sérstakar kröf-
ur eru til framburðar þeirra, að 
tjáning þeirra sé öðruvísi en hún 
er. 

- Fötluð börn í skólunum njóta ekki 
jafnræðis á við ófötluð börn. Það 
er sérstakt að það skuli þurfa að 
bjóða upp á sérstök tómstunda-
úrræði fyrir fötluð börn.

- Fatlað fólk er fjölbreyttari hópur 
en hinna ófötluðu. Samt þarf sér-
lausnir fyrir fatlað fólk!

- Kjör aldraðra eru „galin.“
Og ekki síst: Skorað er á íslensk 

stjórnvöld að staðfesta samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
fatlaðs fólks. Ísland skrifaði und-
ir samninginn árið 2007 en hefur 
ásamt þremur öðrum Evrópuríkj-

um ekki staðfest samninginn. Ellen 
Calmon, formaður ÖBÍ, segir að 
fyrrverandi ráðherra innanríkismála, 
Hanna Birna Kristjánsdóttir, hafi 
síðastliðið haust sagt að hún ætlaði 
að leggja fram frumvarp á vorþingi 
2015 um lögfestingu samningsins. 
„Lögfesting felur í sér frekari rétt-
arvernd einstaklinga en innleiðing 

getur falið í sér lögfestingu. Það að 
samningurinn hafi hvorki verið lög-
festur né innleiddur þýðir að erfiðara 
verður fyrir fólk að sækja rétt sinn til 
dómstóla á grundvelli samningsins.“

Ellen segir innleiðingarferli, sem 
innanríkisráðuneytið hefur umsjón 
með, hafið. Nú vonist hún til að 
samningurinn verði lögfestur sem 
fyrst. Á vef ráðuneytis má þó  lesa 
texta sem bendir til þess að eitt-
hvað sé í endanlega innleiðingu: 
„Alþingi samþykkti hinn 11. júní 
2012 samþykkti framkvæmdaá-
ætlun um málefni fatlaðs fólks til 
ársins 2014. Á grundvelli hennar 
hefur innanríkisráðuneytið leitt 
vinnu samstarfsnefndar ráðuneyta 
við að undirbúa fullgildingu samn-
ingsins. Ráðuneytin hafa farið yfir 
löggjöf hvert á sínu sviði og lagt til 
breytingar á lögum til samræmis 
við ákvæði samnings Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. 
Á grundvelli þessarar vinnu liggur 
nú fyrir greining á efnisákvæðum 
samningsins og samanburður á þeim 
við núgildandi lög.“

ÞHH

ellen Calmon, formaður Örykjabanda-
lags Íslands, á blaðamannafundi í sl. 
viku.  Mynd: ÞHH



FLÖKUNARVÉL

BRýNiNgAVÉL

C-2011

HAUSARi

ROÐFLÉTTiVÉL

HÁÞRÓUÐ, SKiLViRK Og gLÆSiLEg

FiSKViNNSLUTÆKi

C-2030

Curio ehf.  /  Eyrartröð 4  /  220 Hafnarfirði   /  Sími: 587 4040 /  Netfang: curio@curio.is

C-3027

Vélarnar frá Curio eru vinnuþjarkar sem sjá um hausningu, 
flökun, roðflettingu og brýningu og að sjálfsögðu er hægt 
að stilla vélarnar þannig að þær passi fyrir ólíkar fisktegundir.
Einn viðskiptavinur getur verið að vinna ýsu, sá næsti er 
að vinna keilu og steinbít.

Curio aðlagar hverja vél að þeirri tegund sem viðskiptavinur 
óskar eftir og þörfum.

Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á heimasíðu okkar, 
við svörum öllum spurningum fljótt og vel og 
með mikilli ánægju.

www.curio.is

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri 
hugmyndaauðgi. Við leiðum saman alúðina sem felst í hand-
smíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit 
og setjum saman öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter 
og mikla vinnslugetu.

Við erum stolt af vélunum okkar. Þær bera þess merki og við 
sýnum það í verki með góðri þjónustu þar sem allir slithlutir 
eru til á lager þegar þörfin kallar.

C-2015
Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm

Hæð: 800 mm
Þyngd: 100 kg

Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m

Hæð: 2.25 - 2.35m

Lengd: 2.9m
Breidd: 1.9m

Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 200 mm
Breidd: 170 mm

Hæð: 150 mm
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Fólk tapað 
fuglasöng
1. „Úti í Fjörðum – þar var líf fólks 

eins og hjá öðru fólki – bara 
dálitlu erfiðara en hjá okkur í 
Höfðahverfinu. Og hjá okkur í 
Höfðahverfinu þá bara dálitlu erf-
iðara en er í þéttbýlinu nú.“ Hér 
er þingeyskur bóndasonur að lýsa 
sveitunum sínum um miðja síð-
ustu öld, hlustum betur á hann:

 2. „Það var spjallað um skepnuhöld 
og einstakar skepnur, vaxtarlag 
þeirra og beinabyggingu þeirra 
– eða sérlund þeirra, s.s. óþægð 
vissra sauðkinda í göngum, þær 
hlupu í klettabjörg, vinsælar sög-
ur þegar menn lögðu sig í hættu 
fyrir þessar skepnur, eða um veð-
urglöggar forystuær og þá ábyrgð 
sem þær tóku á hjörð sinni. . . .

3. Svo var þá málfarið stundum 
skreytt og talsmátinn í sveitinni. 
Áhersluorð sem mest voru not-
uð voru: andskotans, djöfulsins 
og helvíti. Var þessi talsmáti þó 
misjafn eftir bæjum. Við vorum 
ekki barnanna bestir(Hléskóga-
bræður). Þetta eltist af. . . .

4. Ótal ferðir fór maður upp í Kol-
gerði til Óskars nágranna að fá 
lánaðan naglbít – eða suður í 
Lómatjörn til Sverris sömu erinda 
– eða út í Grýtubakka til Ara – 
sömu erinda. Varð að dreifa álagi 
á góðsemi nágrannanna. Hlýtur 
það að hafa tekið á þolinmæði 
föður míns að búa við þennan au-
lagang sonanna. Ekki datt okkur 
í hug að hann myndi skammast 
sín fyrir sonaeignina fremur en 
Ingimundur gamli. . . .

5. Ingimundur stjórnaði kór á 
skemmtun á Litlafleti fyrir ofan 
Hléskóga árið 1917 og var fjöl-
skyldan á Lómatjörn þar með. 
Ennþá má sjá þrjú grasi gróin 
þrep efst á Litlafletinum hlaðin 
fyrir kórinn að stilla sér upp á. . . . 

6.  Menn þekkja þessa sögu. 
Tækniöld fór á fullt. Fólkinu í 
sveitunum hefur samt fækkað. 
Sveitir tapað fólki. Og fuglinn 

tapað landi. Og fólkið tapað 
fuglasöng. Fuglar tapað áheyr-
endum.“

 Kaflarnir hér að ofan eru úr nýrri 
bók Valgarðs læknis frá Hléskógum 
sem hann skrifar um uppvöxt sinn 
og samtíðarmenn í Höfðahverfi. Val-
garður er orðvís og snjall rithöfund-
ur, hann gerir grín að málalenging-
um og hefur á því góð efni, er sjálfur 
gagnorður og skáldmæltur læknir og 
líffræðingur sem hefur komið auga 
á ógnina í hömluleysi kapítalismans 
og blindri sókn í hámarksgróða.

Ekki er síður eftirtektarvert að lesa 
frásögnina af vísindastörfum hans, 
kenningum hans um orkubúskapinn 
í lífi frumunnar og að truflun í orku-
búskap fruma valdi illkynja ástandi 
krabbameins. Valgarður barðist fyrir 
þessari kenningu og vann í hennar 
þágu – fyrst 7 ár í London, launa-
laus, síðan mörg ár á á Íslandi – en 
var þá kominn í launaða stöðu.

Steinaldarveislan er bókarheitið og 
bókin er veisla. Veitull andi leggur af 
stað til að fræða og minna okkur á 
lífsnautnina sem samtíminn reynir 
að drekkja í þyrlugný og ferðaþys. 
Valgarður rekur æviferil sívinnandi 
foreldra sinna sem eignuðust erfitt 
barn í honum, lýsir fjölskyldu sinni 
út í London þar sem kona hans 
vann fyrir fjölskyldunni á lágum 
launum aðstoðarlæknis en hann 
fékkst við orkubúskap frumunnar 
og leit að upptökum krabbans. Þar 
týndi barnið þeirra lífi í bílslysi, 5 
ára sonur:

Og þegar þú kemur 
– komdu á morgun – 
förum þá niðrað vatninu
vatninu bláa
þar bíður okkar sandurinn. VE

Egill og Sigurbjörg í Hléskógum, 
foreldrar höfundar, eignast traustan 
bautastein í bók sonarins og við hin 
lesefni sem heldur okkur föngnum.

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Bæjarráð Hveragerðis-
bæjar býður í heimsókn
Bæjarráð samþykkti 5. febr-

úar að bjóða bæjarstjórn 
Sveitarfélagsins Ölfuss til 

fundar þar sem þeim verða kynntar 
stofnanir og innviðir Hveragerðis-
bæjar. Sérstaklega verður skoðuð 
sameiginleg starfsemi sveitarfélag-

anna svo sem grunnskóli og leik-
skólar. Bæjarráð leggur áherslu á 
að fundurinn verði haldinn fyrir 
skoðanakönnun Ölfusinga þar sem 
kanna á hug íbúa sveitarfélagsins til 
sameiningar þessara tveggja sveitar-
félaga. 

Fjáröflunartónleikar 13. febrúar kl. 18 í Listasafni Árnesinga: 

Strengjasveit Tónlistarskólans 
ásamt ryþmasveit, söngvurum og leynigesti. 

Eldri strengjasveit Tónlistar-
skóla Árnesinga heldur fjár-
öflunartónleika föstudaginn 

13. febrúar kl. 18 í Listasafni Árnes-
inga. Ásamt strengjasveitinni koma 
fram blásarar, rythmasveit og söngv-
arar. Meðal söngvara eru Berglind 
María Ólafsdóttir, Sabine Bernholt, 
Sædís Lind Másdóttir og leynig-
estur! Strengjasveitin leikur létta og 
skemmtilega, en jafnframt krefjandi 
poppdagskrá með bæði innlendum 
og erlendum lögum, flest nýeg, en 
eldri fljóta líka með. 

Tónleikarnir eru hluti af fjáröflun 
fyrir Póllandsferð sveitarinnar sem 
fyrirhuguð er í vor. Þar munu krakk-
arnir eiga samstarf við strengjasveit 
Suzuki Institut í Gdansk. Ytra verða 
haldnir sameiginlegir tónleikar þar 
sem strengjasveitirnar leika saman og 
flytja einnig sér verkefni hvor um sig. 
Vonir standa svo til að pólska sveitin 

heimsæki Ísland í haust og tækifæri 
gefist til þess að hlýða á afrakstur 
samstarfsins. 

Miðaverð er 1000 krónur og 
góð mæting er hvatning til umg-
mennanna. 

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

Frumkvöðladagur uppsveitanna 12. mars
Dagurinn er haldinn í samstarfi 

sveitarfélaganna í uppsveit-
um Árnessýslu og markmiðið er 
að stuðla að nýsköpun og eflingu 

atvinnutækifæra á svæðinu. Nánari 
upplýsingar verða gefnar út síðar 
á heimasíðum sveitarfélaganna 
og í dreifibréfi. Einnig má hafa 

sambandi við ferðamálafulltrúa 
asborg@ismennt.is.  
Ferðamálaráð Uppsveita Árnessýslu

Munar 100 þúsund tonnum
Lagðar voru fram tölur yfir land-

aðan afla í Vestmannaeyjum árin 
2012-2014 í hafnarráði Vestmannaeyja 
í liðinni viku. Heildarafli hefur minnk-

að úr 233 þúsund tonnum árið 2012 
niður í 138 þúsund tonn árið 2014. 
Mestu munar um samdrátt í loðnuafla 
en samdráttur er í flestum tegundum. 

„Ráðið lýsir yfir áhyggjum af samdrætti 
í lönduðum afla og minnir enn og aftur 
á mikilvægi þess að treysta undirstöður 
sjávarbyggða á Íslandi.“



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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Komdu í sýningarsali okkar og fáðu faglega þjónustu
og ráðgjöf innanhússarkitekta við val á Brúnás innréttingum

íslensk hönnun . íslensk framleiðsla

„Ég vel íslenskt...“
 - Jói Fel

* Flytjandi �ytur vöruna
á þá stöð sem næst er viðskiptavini

FRÍR FLUTNINGUR
Hvert á land sem er*


