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Þeir eru kampakátir á Sighvati Bjarnasyni VE enda að landa í vikunni 800 tonnum af loðnu í Vestmannaeyjum. Loðnan mokveiðist 
fyrir Suðurlandi.   Myndina tók matsveinninn, Gunnar Ingi
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Loðnan mokveiðist fyrir sunnan land um þessar mundir. Þetta 
er aðalfrétt okkar í blaðinu í dag. 75% af viðbótarveiðikvóta 
sem Hafrannsóknarstofnun lagði til fer til Vestmannaeyja og til 

þriggja útgerðarfyrirtækja annars staðar. Viðbótin er mæld í milljörðum 
til 25 milljarða króna samtals. Sannarlega búbót í þjóðarbúið. Mannlíf 
blómstrar í Vestmannaeyjum. 

Okkur hættir til þess að lenda í metingi um hérsetu okkar á þessu landi. 
Alveg eins á Suðurlandi. Mannfækkun er sums staðar svo að blasir við 
að ekki verði af snúið nema mikið margt gerist – sem ekki er að láta 
gerast. Börnum í skólum fækkar og heilu árgangarnir eru á útleið. Eða 
á leiðinni annað. Í besta falli innan fjórðungsins en í annan stað beina 
leið til Reykjavíkur eða á höfuðborgarsvæðið. Við stingum höfðinu í 
sandinn. Viljum helst ekki viðurkenna að þetta sé að gerast. Það er 
vissulega erfitt að bera saman og búa svo í haginn að öllum líki. Eitt er 
þó víst að mannlíf á Suðurlandi fær ekki staðist nema sátt sé um að það 
fái að blómgast. Hver partur af landinu á sitt. Leggur sitt til þessarar 
þjóðar. Auðgar mannlíf. Af sjálfu sér eða vegna þess að sérstaða þess er 
í sjálfu sér gefandi og frjósöm. Skaftafellssýslurnar eru nærtækt dæmi. 
Það er vandséð að annað eins landslag fáist á byggðu bóli. Þar er eins og 
náttúran tali til okkar í beinni útsendingu upp á hvern dag.

Það þarf að ríkja sátt um þróun byggðar. Milli manna og milli manns 
og náttúru. Hagvöxtur er til einskis ef hann er á kostnað náttúru. Nátt-
úran er ekki verðlögð. Hún birtist okkur sem verðmæti ef og þegar hún 
fellur fyrir hagvextinum. Suðurland er vissulega sjálfbært. Einkum ef 
við viljum að það sé svo. En um það þarf að ríkja sátt. Það er ekki svo. 
Hér er gerð atlaga að náttúru landsins. Maðurinn með mælistokkinn 
hefur vaknað. Ekki til vitundar um gildi náttúrunnar. Heldur til þess að 
beisla orkuna sem falin er í náttúrunni. Suðurland gæti verið sjálfbært. 
En í dag er bilið of mikið. Milli raunveruleikans og þess sem við gerum. 
Ef okkur auðnaðist að leggja að jöfnu mannvit og auðlegð – og að auki 
jafnræðishugsjón - ætti okkur að takast að búa svo um að mannlíf í 
Skaftafellssýslu sem í Vestmannaeyjum ætti sér samlíf.

Þorlákur Helgi Helgason

Sátt um mannlíf 
og náttúru
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Að þýða svör „með 
mildum hætti.“
Þingmenn á hinu 
háa Alþingi eru 
óðum að temja sér 
mildar þýðingar í 
ætt við óskir um-
hverfisráðherra – 
hvort ekki sé hægt 
að yfirfara letur ESB niðri á Brussel 
yfir á milda íslensku. Katrín Jakobs-
dóttir, þingmaður Vinstri grænna 
tók t.d. svona til orða í umræðum 
á þinginu í fyrri viku : „Virðulegi 
forseti. Svo að ég þýði svar hæstv. 
forsætisráðherra með mildum hætti 
þá vil ég skilja það sem svo að hann 
sé sammála því að það sé mjög mikil-
vægt að stoppa í þessar glufur, að það 
sé mjög mikilvægt að stoppa í þær 
glufur sem eru á skattkerfinu okkar 
sem gera að verkum að fyrirtæki geti 
með þessum hætti fært hagnað yfir 
til þess að greiða lán frá tengdum 
félögum sem er auðvitað bara ein 
aðferð til að koma honum úr landi.“

Þetta sagði umhverfisráðherra um 
mildandi texta: „Ég hef líka rætt það 

niðri í ráðuneyti, eftir að ég kom, að 
ég hefði ígrundað þetta með sjálfri 
mér, hvort við tækjum ekki réttu 
íslensku orðin inn oft á tíðum.“ (Í 
fréttablaðinu 16. febrúar 2015)

Óánægð með sam-
göngur til Eyja
Það kemur kannski ekki á óvart að 
Vestmannaeyingar skuli ekki vera 
ánægðir með sjósamgöngur milli 
lands og Eyja. 88% eru óánægðir, en 
fréttamiðillinn eyjar.net lét kanna. 
Yngsti aldurshópurinn virðist alla 
jafna vera sáttastur við aðstæður. Eða 
lætur hann sig hafa það?

Atrenna að orlofi 
húsmæðra
Það hefur gengið hægt að afnema 
„orlof húsmæðra.“ Fyrir alþingi ligg-
ur ein tillagan enn um að afnema 
orlof húsmæðra (sem er hálfrar aldar 
gamalt fyrirbrigði). Unnur Brá þing-
maður er flutningsmaður og sagði  á 
þingi í fyrri viku m.a. “Fyrstu lögin 
um orlof húsmæðra eru frá árinu 

1960 og andinn sem augljóslega ríkti 
á þeim tíma sést vel í þessum lögum. 
Ýmislegt hefur breyst til batnaðar 
og jafnréttisbaráttan hefur gengið 
ágætlega. Betur má þó ef duga skal 
og jafnt skal yfir alla ganga. ...“ Jafn-
réttisbaráttan hefur gengið ágætlega? 
Varla eða hvað? Hveragerðisbær er 
eitt af þeim bæjarfélögum sem hafa 
kallað eftir því að þessi lög verði 
afnumin. Það er ekki oft sem lög 
falla svo. 

Það vekur nokkra athygli að 
„húsmóðir“ virðist vera á útleið úr 
sumum orðabókum. Þetta getur að 
lesa á einni þeirra, Wikipediu, frjálsa 
alfræðiritinu:
Húsmóðir
Enginn texti er á þessari síðu enn 
sem komið er.

Loðnan mokveiðist
Kvótinn þrefaldast og verðmætaaukning um 25 milljarða

Loðnan mokveiddist í Meðal-
landsbugt fyrir síðustu helgi 
en bræla var á miðunum á 

laugardag. Flotinn færði sig vestar 
í Fjallasjó sem löngum hefur verið 
gjöfull. Og enn vestar. Sighvatur 
Bjarnason VE var kominn með um 
800 tonn sem er skammturinn sem 
þeir mega koma með í frystingu. 
Eyjafréttir greina frá. Vaktir byrj-
uðu í Vinnslustöðinni í Eyjum sama 
kvöld, sl. mánudags.  

Hafrannsóknastofnun hefur lagt 
til að loðnukvótinn á yfirstandandi 
vertíð verði 580.000 tonn. Það er 
320.000 tonn aukning frá fyrstu 
tillögu og meira en þreföldun frá 
kvóta síðasta árs. Talið er að útflutn-
ingsverðmæti þessarar viðbótar geti 
numið um 25 milljörðum króna. 
Fimm útgerðir sitja að 75% auka-
kvótans. Af þessum fyrirtækjum 
eru tvö í Vestmannaeyjum: Ísfélag 
Vestmannaeyja og Vinnslustöðin.  
Varlega má ætla að verðmætin sem 
skrifast á útgerðina í Eyjum gætu 
samkvæmt þessum forsendum orðið 
framundir 10 milljarðar króna.

Fréttir af miðunum eru á einn veg:
„23.02.2015 23:16
Eyjafjallasjór.
Góðan og blessaðan daginn lesend-
ur góðir. Það var um kvöldmatar-
leytið í gærdag að látið var úr höfn 
á Akranesi og stefnan sett á loðnu-
miðin suður af landinu. Það þurfti 
ekki að fara eins langt og í síðasta 
túr því að Kap VE-4 var búin að 
finna loðnu í Eyjafjallasjónum og 
var stefnan sett á þá. Þegar Faxinn 

mætti á svæðið var Kap með fínt 
kast á síðunni og nánast komin með 
skammtinn sinn. Faxamenn græj-
uðu snaparann og þeir á Kap dældu 
um 370 tonnum yfir í Faxann og 
kunnum við þeim peyjum á Kap 
hinar bestu þakkir fyrir. Faxamenn 
köstuðu svo í tvígang og var aflinn 
úr þeim um 380 tonn. Í þriðja og 
síðasta kasti dagsins var hinsvegar 
nóg til að fylla á lestar skipsins en 
heildaraflinn í túrnum því orðinn 
um 1500 tonn. 

Kv. Faxagengið.“

„Faxagengið“ hafði sent frétt af 
miðunum sl. laugardag:
„21.02.2015 19:12
Mok á loðnumiðunum!!!!!!
Góðan og blessaðan daginn lesendur 
góðir jafnt til sjávar og sveita. Helstu 
tíðindi dagsins eru þau að eftir 
löndun á Vopna í gær var haldið á 
miðin suður af landinu. Það er óhætt 
að segja að það hafi verið mokveiði 
í Meðallandsbugtinni en það var 
kastað einu sinni og aflinn dugði 
til að fylla á lestar Flaggskipsins en 
um 1550 tonn var dælt i lestarnar 
Faxans og um fimmtíu tonnum var 
dælt yfir í Ásgrim Halldórsson SF-
250, stoppið á miðunum var einung-
is fjórar klukkkustundir. Faxinn er 
nú á fulluferðinni á leið til löndunar 
á Akranes og er áætlaður komutími 
um sjöleytið í fyrramálið.

Kv. Faxagengið.“

Af hafro.is:
Áður en mælingum (Árna Friðriks)  
lauk var búið að veiða um 65 þúsund 

tonn á vertíðinni 2014/2015, þar 
af ríflega 40 þúsund tonn sumar-
ið 2014. Í ljósi gildandi aflareglu 
um að skilja 400 þúsund tonn eftir 
til hrygningar og á grundvelli of-
angreindra mælinga í janúar 2015, 
leggur Hafrannsóknastofnun til að 
leyfilegur hámarksafli á vertíðinni 
2014/2015 verði ákveðinn 580 þús-
und tonn, að meðtöldum þeim afla 
sem búið var að veiða þegar mæl-
ingar fóru fram. Er það 320 þúsund 
tonna viðbót við útgefið aflamark í 
október 2014.

Af visir.is: 
Að tilteknum fyrirvörum um ráð-
stöfun, gengi gjaldmiðla og ástand 
á mörkuðum, er viðbótin um 25 
milljarðar króna í útflutnings-
verðmætum. Aðeins 22 skip hafa 
veiðiheimildir í loðnu, en tæp 75% 
kvótans falla í hlut fimm útgerðar-
fyrirtækja; Ísfélags Vestmannaeyja, 
HB Granda, Síldarvinnslunnar, 
Vinnslustöðvarinnar í Vestmanna-
eyjum og Samherja. 

ÞHHHvergerðingar í hópi þeirra ánægðustu
Hvergerðingar eru í hópi 

ánægðustu íbúa landsins. 
Að minnsta kosti ef spurt er hvort 
þau séu ánægð með þjónustu og 
hvernig sé að búa þar. Hvera-
gerði skartar góðum árangri í 
viðhorfskönnun Capacent. Íbú-
ar í 19 fjölmennustu sveitarfé-

lögunum voru inntir álits. Hver-
gerðingar segjst geta mælt með því 
við aðra að búa þar. Það væsir ekki 
um þau sem eldast þar. Á ýmsum 
mælistikum – ef ekki öllum lendir 
Hveragerði meðal verðmætustu 
sveitarfélaga. 

ÞHH

Loðnan mokveiðist. Sighvatur Bjarna-
son VE kom með 800 tonn til Eyja sl. 
mánudag. Myndina tók matsveinn-
inn, Gunnar Ingi. 
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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.

Traustur kostur.

Power Max ® 1128
                             sá „öflugi“

 • 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 
fullkomnar aðstæður.

*

Snjóblásari

Snjóblásari

Verð kr. 388.303.-

Verð kr. 213.217.-
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Víkurkirkja í Mýrdal
Fjölskylduguðsþjónusta á Æsku-

lýðsdegi Þjóðkirkjunnar, nk. 
sunnudag, 1. mars kl. 14:00. Kári 
Gestsson leikur á hljóðfæri. Almenn-
ur safnaðarsöngur. 

Fjölmennum!  Fermingarbörn og 
foreldrar sérstaklega minnt á að mæta.

Sóknarprestur

Hjallatún í Vík
Helgistund verður á dvalar- og 
hjúkrunarheimilinu Hjallatúni nk. 
sunnudag, 1. mars kl. 15.00. Kári 
Gestsson annast hljóðfæraleik. Söng 
annast félagar úr Samkór Mýrdæl-
inga.

Sóknarprestur

Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli
Minnum á samveruna 

næsta laugardag í Víkurskóla.
Halli og Gulla

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
4. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Selfosslína 3 og 
Hellulína 2 í útboð 
Landsnet auglýsir útboðin. Sel-

fosslína 3 er 25 km. langur 
66 kílóvolta (kV) jarðstreng-

ur milli Selfoss og Þorlákshafnar 
sem á að auka afhendingaröryggi 
raforku í Hveragerði, Þorlákshöfn 
og á Selfossi. Ráðgert er að leggja 
strenginn að mestu meðfram vegum 
sem fyrir eru á svæðinu og á verkinu 

að verða að fullu lokið 15. nóvember 
nk. Hellulína 2 er 13 km. langur 
66 kV jarðstrengur meðfram Suður-
landsvegi frá tengivirki við Hellu 
að tengivirki við Hvolsvöll. Áætluð 
verklok eru 15. október. 

Útboðsgögn vegna Selfosslínu 3 og 
Hellulínu 2 eru afhent á geisladiski í 
móttöku Landsnets. 

Friðrik Ólafsson, stórmeistari 80 ára: 

Að fórna skiptamun!
Afmælisfagnaður verður í 

Fischersetri á sunnudag, 1. 
mars kl 15. Tilefnið er átt-

ræðisafmæli Friðriks Ólafssonar sem 
varð fyrstur Íslendinga til að hljóta 
útnefningu sem stórmeistari í skák. 
og sá skákmaður íslenskur sem einna 
lengst hefur náð á alþjóðavettvangi. 
Hann var um árabil talinn meðal 
tíu bestu skákmann í heimi. Friðrik 
afrekaði það m.a. að leggja Bobby 
Fischer í tvígang. Friðrik varð að 
loknum farsælum skákferli forseti 
alþjóðaskáksambandsins FIDE og 
síðar skrifstofustjóri Alþingis. 

Fischersetur býður til afmælis-
veislu þar sem Friðrik mun halda 
fyrirlestur um skákferil sinn með 

sérstakri áherslu 
á þemað: „Að 
fórna skipta-
mun í skák.“

Að lokn-
um fyrirlestri 
Friðriks verð-
ur afhjúpað 
olíumálverk af 
heimsmeistar-

anum Bobby Fischer sem Sigurður 
Ármannsson hefur nýverið lokið við 
að mála. Verkið er gjöf höfundar og 
þeirra Guðmundar G. Þórarinssonar 
og Einars. S. Einarssonar til Fischer-
seturs. Afmælisfagnaðurinn er öllum 
opinn, kaffiveitingar í boði og létt 
hraðskákmót að lokinni dagskrá. 

Friðrik Ólafsson.

ÍBV og Selfoss í baráttunni
Bikarúrslit í handbolta eru um 

helgina og hefjast á fimmtu-
daginn. Þá mæta stelpurnar í meist-
araflokki ÍBV Gróttu í undanúrslitun-
um í Laugardalshöllinni klukkan 20. 
Strákarnir í ÍBV leika gegn Haukum í 
undanúrslitunum á sama tíma, kl. 20. 

Úrslitaleikir í meistaraflokki fara svo 
fram á laugardag kl. 13.30 hjá konum 
og kl. 16 hjá körlunum. 

Á sunnudag leika svo 3. fl. kvenna 
og 3. fl. karla í ÍBV til úrslita. 
Stelpurnar leika gegn Selfoss og strák-
arnir gegn Valsmönnum. 

Selfosskirkja æskulýðs-
dag þjóðkirkjunnar
Æskulýðsdagur þjóðkirkjunnar 

1. mars – fjölskylduguðsþjón-
usta kl. 11 . Fjölbreytileg tilbeiðsla 
í söng og spili. Nemendur úr Tón-
listarskóla Árnesinga leika í upphafi. 
Krílasálmar nýttir í inngangi og 
kornabörn leggja lið í fangi mæðra. 
Spilað verður á blokkflautur og hug-
urinn leiddur. Unglingakór syngur og 
söfnuður tekur undir. Allir velkomn-
ir. Súpa framborin í hádegi. –Axel, 
Edit, Guðný Einarsdóttir og Hugrún. 

Kvöldguðsþjónusta kl. 20. Magga 
Steina og co spila og syngja. Hugljúf 
stund að kveldi. Prestur sr. Axel Á 
Njarðvík. Verið velkomin. 

Styrkir úr Framkvæmdasjóði ferðmannastaða á Suðurland: 

Hæsti styrkur í
Reykjadal í Ölfusi
Ragnheiður Elín Árnadóttir, 

iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra, hefur staðfest tillögu 

stjórnar Framkvæmdasjóðs ferða-
mannastaða um fyrstu úthlutun úr 
sjóðnum fyrir árið 2015. Að þessu 
sinni fengu 50 verkefni styrk fyrir 
175,7 milljónir króna, til hönnunar 
og framkvæmda á ferðamannastöð-
um. Fjölmörg verkefnanna eru á 
Suðurlandi. Hæstu styrkir þangað 
tengjast Vatnalökulsþjóðgarðinum 
og Gullfossi. Þá fer m.a. veglegur 
styrkur til framkvæmda við hönnun 
aðstöðu við heita lækinn í Reykjadal 
í Ölfusi. Gerð göngustíga víða og til 
að bæta aðstöðu og aðgerðir til að 
tryggja öryggi ferðamanna. Hér er 
listinn yfir styrki á Suðurland: 
Kerlingarfjallavinir - Kerlingar-
fjöll - gönguleiðir og vegprestar 
Kr. 1.945.000, - styrkur til að 
koma upp stikum og vegprestum 
við gönguleiðir á Kerlingarfjalla-
svæðinu. 
Minjastofnun Íslands - Stöng í 
Þjórsárdal Kr. 2.500.000, - styrkur 
til að leggja göngustíga við Stöng í 
Þjórsárdal. 
Rangárþing eystra - Stíga- og 
tröppugerð við Hamragarða Kr. 
1.350.000, - styrkur til að leggja stíg 
að Gljúfrabúa og útbúa varanlegar 
tröppur að Gljúfurá/Gljúfrabúa. 
Rangárþing eystra Fimmvörðu-
háls - númerun og hnitsetning 
á stikum Kr. 1.000.000, - styrkur 
til að setja upp númeraðar stikur á 
leiðinni upp úr Þórsmörk og inn 
Almenninga sem er neðsta dagleiðin 
á Laugaveginum. 
Sveitarfélagið Árborg - Upp-
bygging Knarrarósvita á Stokks-
eyri Kr. 2.030.000, - styrkur til 

endurbóta á vitanum og endurnýjun 
göngustígs. 
Sveitarfélagið Ölfus - Reykjadalur 
Kr. 8.000.000, - styrkur til fram-
kvæmda við hönnun aðstöðu við 
heita lækinn, gerð göngustíga og 
aðgerðir til að tryggja öryggi ferð-
manna. 
Umhverfisstofnun - Útsýnispallur 
auk göngustíga beggja vegna við 
Gullfoss (framhaldsumsókn) Kr. 
5.000.000, - styrkur til að ljúka gerð 
útsýnispalla og trappa á einum fjöl-
farnasta ferðamannastað landsins. 
Umhverfisstofnun - Nýr stigi við 
Gullfoss Kr. 5.000.000, - styrkur til 
að ljúka framkvæmdum við stiga á 
einum fjölfarnasta ferðamannastað 
landsins. 
Umhverfisstofnun - Bættar merk-
ingar og stýring á Laugaveginum 
innan Friðlands að Fjallabaki Kr. 
2.000.000, - styrkur til að samræma 
og bæta merkingar á þeim hluta 
gönguleiðar Laugavegarins sem er 
innan Friðlands að Fjallabaki, auk 
merkinga og viðhalds í Laugahrauni. 

Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni 
- Deiliskipulag Útilífsmiðstöðvar 
skáta Úlfljótsvatni Kr. 1.000.000, 
- styrkur til að deiliskipuleggja um 
40 ha svæði við Útilífsmiðstöð skáta 
Úlfljótsvatni. 
Vatnajökulsþjóðgarður - Göngu-
stígur að Skaftafellsjökli Kr. 
5.100.000, - styrkur til að malbika 
og breikka núverandi göngustíg frá 
þjónustumiðstöð að Skaftafellsjökli. 
Vatnajökulsþjóðgarður - Skaftafell 
Svartifoss gönguleið – annar 
áfangi Kr. 3.650.000, - styrkur til að 
ljúka framkvæmd annars áfanga stígs 
sem liggur frá bílastæði í Skaftafelli 
og upp á mel þaðan sem gott útsýni 
er yfir Svartafoss. 
Vestmannaeyjabær Sprangan - að-
gengi og merkingar Kr. 2.500.000, 
- styrkur til að bæta aðgengi og 
merkingar að Spröngunni. 
Vinir Þórsmerkur - Viðhald 
gönguleiða á Þórsmerkursvæð-
inu Kr. 4.000.000,- styrkur til að 
viðhalda og endurgera stíga á Þórs-
merkursvæðinu.

Styrkirnir fara um allar sýslur á Suðurlandi. Hér mynd af Hjörleifshöfða. Gaman 
væri að fá góðan stíg upp á höfðann. Kemur kannski næst.



Komdu í heimsókn og gerðu góð kaup 

Rýmum fyrir nýjum vörum!
RÝMINGARÚTSALA!

 Vandaðar vörur á frábæru verði

Heilsurúm, heilsudýnur, sófaborð, hliðarborð,
náttborð, hvíldarstólar, hvíldarsófar, tungusófar, 
stakir sófar og stólar, dúnsængur, vatnskoddar, 
skammel (opnanleg með geymslu), kollar, 
heilsukoddar, sjónvarpsskenkar, rúmgaflar
og margt fleira.

Opið: 
Virka daga kl. 10-18
Laugardaga kl. 11-16

LAGE RHREINSUN
10% – 50% AFSLÁTTUR

LAGERHREINSUN
HLÍÐASMÁRA 1

23.-28. febrúar
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Austurvegur 1-5, 
Selfossi - Til leigu

Erum með til leigu í þessu glæsilega verslunar og þjónustuhúsnæði gott verslunarpláss á götuhæð samtals um  
1250 fm. Á jarðhæð hússins er einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð.

Mögulegt er að skipta rýminu niður í minni pláss. Hið leigða er við hlið verslunar Krónunnar í sama húsi. Mikil umferð, auglýsingargildi og 
samlegðaráhrif. Gæti hentað undir ýmiskonar verslunarrekstur, veitingarekstur og þess háttar starfsemi. Á jarðhæð hússins ( að norðanverðu) er 
einnig til leigu um 2000 fm lagerhúsnæði með innkeyrsluhurð og góðri lofthæð. Mjög hagstætt leiguverð. Gæti hentað einnig undir annarskonar 
atvinnustarfsemi. Næg bílstæði við húsið og í bílastæðahúsi á jarðhæð. Plássin eru laus strax til afhendingar.

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

Innritun í grunnskóla 
Árborgar skólaárið 
2015−2016 lýkur á 
morgun, 27. febrúar
Hægt er að innrita rafrænt 

á Mín Árborg. Nánari 
upplýsingar er hægt að 

fá í grunnskólunum og á skrifstofu 
fræðslusviðs. 

Menntalestin fer af stað 13. mars!
Menntalestin á Suður-

landi er eitt af verkefn-
um Sóknaráætlunar 

Suðurlands. Að þessu sinni er 
sjónum beint að framhaldsskólum 
á Suðurlandi, en fyrstu lestinni var 
beint að grunnskólanemendum 
og sköpun í skólastarfi. Markmið 
Menntalestarinnar að þessu sinni 
er að vekja áhuga á tækni og vísind-
um. Samið var við Háskólalestina 
um að setja upp „vísindatorg“ í 
öllum fjórum framhaldsskólunum 
á Suðurlandi: 

Föstudag 13. mars í Framhalds-
skólanum í Austur-Skaftafellssýslu, 
föstudag 10. apríl í Framhaldsskól-
anum í Vestmannaeyjum, þriðju-
dag 14. apríl í Menntaskólanum 
á Laugarvatni og miðvikudag 15. 
apríl í Fjölbrautaskóla Suðurlands. 

Vísindatorgið mun standa yfir í 
4 klukkustundir á hverjum stað og 
verður lögð áhersla á að nemendur 
og kennarar geti upplifað viðburði 
torgsins með því að sjá, heyra og 
taka þátt. 

(Af vef SASS)

Minningarorð um Gest frá Skaftholti 
„Hér skaltu Ísland barni þínu 

vagga“ ávarpaði Steingrímur 
Thorsteinson háfjöllin á nítj-

ándu öldinni, Sigurður í Birtinga-
holti setti seiðandi tóna við þetta 
tígulega ljóð á öldinni næstu en 
hvorutveggja hljómaði uppi í hvelf-
ingu Skálholtskirkju á köldum en 
sólríkum þorradegi 13. febrúar s. l. 
Þar kvöddu ættingjar og sveitungar 
söngvarann aldna, Gest Jónsson 
frá Skaftholti. Söngur kirkjukórs 
Gnúpverja og Skeiðamanna ómaði 
milt og fagurt yfir þessum gamla 
félaga þeirra sem lengi hafði tekið 
þátt í leiklist og sönglífi í sveitinni. 
Gestur var félagi og einsöngvari í 
Árneskórnum hjá Lofti S. Loftssyni 
í Breiðanesi og hann stóð á sviðinu í 
félagsheimilinu þegar settar voru upp 
leiksýningar í skammdegismánuðum. 
Loftur söngstjóri samdi fagurt lag og 
ljóð sem hann gaf Gesti Jónssyni og 
finna má með söng hans á hljómdiski 
Árneskórsins. 

Organistinn á Stóra-Núpi, Þor-
björg Jóhannsdóttir, og kirkjukórinn 
áttu stóran þátt í hátíðlegri stund í 
Skálholtskirkju ásamt prestinum sr. 
Sigfinni Þorleifssyni sem mælti vel 
eftir gamlan sveitunga og nágranna. 

Vestur í Dýrafirði fæddist Gestur 
Jónsson hinn 7. október 1924 á Saur-
um í Keldudal. Foreldrar hans voru 
Jón Samúelsson f. 1869, d. 1931 
og Halldóra Gestsdóttir f. 1884, d. 

1972. Tvær eldri systur átti Gestur er 
upp komust, þær Ingibjörgu Andreu 
1918-1993 og Guðmundu Kristjönu 
f. 1922, er bjó lengi á Vorsabæjarhól 
í Flóa en síðar á Selfossi. Tvö voru 
uppeldissystkini þeirra: Svanhildur 
Árný Sigurjónsdóttir f. 1927 og Guð-
mundur J. Kristjánsson 1911-2000. 

Gestur var ungur maður þegar 
hann sneri af heimaslóðunum vestur í 
Fjörðum og réðst að Hæli sem kaupa-
maður, fór síðar í Bændaskólann á 
Hólum þar sem hann útskrifaðist sem 
búfræðingur 1946 en kom þá aftur 
til starfa hjá þeim bræðrum Stein-
þóri og Einari Gestssonum á Hæli 
og þar fann hann konuna sína, Ruth 
Heyden frá Þýskalandi. Hún hafði 
ráðist þangað í vinnumennsku og 
nokkrum árum síðar eignuðust þau 
jörðina Skaftholt uppi í Gnúpverja-
hreppi og við þá jörð hefur Gestur 
oftlega verið kenndur síðan. 

Ruth Heyden, kona Gests hafði 
góða menntun, hún var íþrótta-
kennari, auk þess mikill tónlist-
arunnandi og lék á fleiri en eitt 
hljóðfæri. Hún lést 1988 og hafði þá 
lengi glímt við heilsuleysi. Þau hjónin 
eignuðust fjögur börn: 1. Kristjana 
f. 1950 skrifstofumaður, búsett að 
Hraunteigi í Gnúpverjahreppi, mað-
ur hennar er Birgir Örn Birgisson 
múrarameistari og börn þeirra eru 
fjögur. 2. Halldóra Ásdís f. 1951 
matráður Litlu-Giljá gift Steingrími 

Ingvarssyni bónda og bílstjóra. Þau 
eiga fjögur börn. 3. Soffía Rósa f. 
1959 sölumaður í Reykjavík, maki 
Birgir Þór Borgþórsson bankamað-
ur, þau eiga tvö börn og yngstur er 
bróðirinn Gestur Jón f. 1963, iðn-
rekstrarfræðingur í Reykjavík, giftur 
Kristínu Grétarsdóttur skrifstofum. 
og þau eiga tvö börn. Langafabörn 
þeirra Ruthar og Gests eru orðin tíu 
talsins. 

Jörðina Skaftholt seldi Gestur 
eftir að kona hans missti heilsuna, 
en hélt eftir hluta, sem hann nefndi 
Hraunhóla, hafði þar nokkra hesta og 
stundaði vinnu uppi í Búrfelli. Síðar 
flutti hann til Selfoss en síðasta tug 
ævi sinnar bjó hann á dvalarheimilinu 
Sæborg á Skagaströnd, tók þar þátt 
í litlu en hlýju samfélagi vistmanna 
og starfsmanna. Húnaflóinn, blár og 
breiður, söng brimsinfóníur sínar fyr-
ir íbúana í Sæborg og þangað komu 
ættingjar og vinir af Suðurlandi eða 
að vestan. Halldóra Heyden, dóttir 
Gests, hefur einnig búið lengi nyrðra 
og tekið góðan þátt í sönglífi Norð-
lendinga. 

Þegar Ingveldur Hjaltesteð söng-
kennari starfaði að söngkennslu á 
Flúðum og Selfossi á árunum upp 
úr1990 lét Gestur sig ekki vanta þar 
í hóp. Hann flutti um þær mundir til 
Selfoss, varð félagi í Hörpukórnum 
hjá Sigurveigu Hjaltesteð og höfund-
ur þessara minningarorða átti margar 

góða stundir með honum eins og á 
árunum upp á Flúðum þar sem fleiri 
söngnemendur komu við sögu. Eft-
irminnilegast var að leika undir hjá 
Gesti í lögum Björgvins Þ. Valdi-
marssonar: s. s. Höfðingi smiðjunnar 
og Kvæðið til konunnar minnar. Þau 
lög koma upp í hugann frá þessum 
árum og Gestur hafði dálæti á þeim. 
En það urðu svo forlög þessa Vest-
firðings sem Suðurland hafði tekið 
í hlýjan faðminn að hlusta á brim-
ölduna við Skagaströnd þegar að 
ævilokum dró. 

En útför Gests fór fram í Skálholti 
og eftir athöfnina ók líkfylgdin niður 
hjá Iðu, suður víðáttur Skeiðasveitar, 
upp á Sandlækjarholt og allar götur 
austur í Stóra-Núpskirkjugarð þar 
sem Gestur var jarðsettur hjá eig-
inkonu sinni, Ruth Heyden. Erfi 
söngvarans var síðan drukkið í Árnesi, 
gestirnir komu allkaldir úr norðan-
áttinni í kirkjugarðinum, fylltu hlýja 
og rúmgóða sali samkomuhússins 
með skrafi og fögnuði yfir því að hitta 
löngu týndan nágranna eða frænku. 

Í þessum sama sal sá ég Gest 
fyrst, var þá undirleikari hjá Árnes-
ingakórnum í Reykjavík og búinn 
að heyra um þennan kórmann í 
Árneskórnum, hann Gest í Skaft-
holti og leitaði hann uppi. Þó hann 
væri í miðri sögu með söngbræður 
sína í kringum sig þá tók hann vel 
aðkomumanni úr fjarlægu héraði, 

bauð honum sess við hlið sér en 
sögur og söngur hófst á ný. Gestur 
bjó yfir leitandi anda, hann hafði 
fengist við söng og leiklist, honum 
var lagið að töfra fram snjallt ávarp 
með skömmum fyrirvara, hann setti 
saman stökur, sagði vel frá og gleðin 
var rík í viðmóti hans, frændrækni 
og hjartahlýja. 

Svo heyrir maður fyrir sér röddina 
Gests, eilítið hása, þennan þrótt-
mikla baritón syngja ljóðið Davíðs 
frá Fagraskógi: 

Höndin, sem hamrinum lyftir, 
er hafin af innri þörf, 
af líknsamri lund, sem þráir
að létta annarra störf.

Sá fagri framtíðardraumur
er falinn í verkum hans,
að óbornir njóti orku
hins ókunna verkamanns.

Ingi Heiðmar Jónsson 

10. apríl verður menntalestin í Fram-
haldsskólanum í Vestmanneyjum. 

Mynd: ÞHH Mynd: ÞHH



Þú átt leik!INNRÉTTINGAR

HTH er einn stærsti framleiðandi innréttinga í 
Evrópu, enda er dönsk hönnun mikils metin og 
danskt handverk eftirsótt um allan heim.

Við teiknum tillögur að nýju draumaeldhúsi,
og gerum þér frábært tilboð.

Komið í Ormsson í Lágmúla 8 og kynnist því 
nýjasta í innréttingum frá HTH og því heitasta í 
AEG heimilistækjum. Þú átt leik.

■ Eldhúsinnréttingar
■ Baðinnréttingar
■ Þvottahúsinnréttingar
■ Fataskápar

Seven / Natural Oak / White

20% afsláttur
af hágæða AEG
eldhústækjum
með kaupum á 

HTH innréttingum.

Opið mánudaga - föstudaga kl. 10 - 18 
og á laugardögum kl. 11 - 15.

www.ormsson.is

Lágmúla 8 • Reykjavík •  2. hæð  
símar 530 2818 / 530 2819 / 530 2820 / 530 2821
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Álfasagan 
okkar í 1. bekk
Einu sinni var lítill álfastrák-

ur og þrír aðrir. Svo kom 
álfastelpa og fimm aðrar 

álfastelpur. Og síðan fóru þau öll 
að leika saman. Sumir eru að róla 
og hinir eru að renna sér. Einn 
strákaálfurinn sagði ég er svangur 
og tvær álfastelpur vilja fara inn. 
Ein álfastelpa sá blóm og svo sá 
einn álfastrákurinn orm. Og þá 
sagði álfastelpan sem fann blómið 

viljið þið ekki líka koma stelpur. 
Og einn álfastrákurinn sagði eig-
um við að koma að sippa stelpur. 
Þau fengu öll pening til að kaupa 
sér ís. Síðan fóru þau öll í sund og 
skemmtu sér vel. Þau urðu vinir 
til æviloka. 

Höfundar: Nemendur í 1. bekk 
Barnaskólans á Eyrarbakka og 
Stokkseyri (BES) veturinn 2014-
2015

Álfur sá mús  
- ofaní krús!
Vissir þú að álfar búa í 

blómum? Eða að álfar geta 
hjólað? Þetta vita krakk-

arnir í 1. bekk í Barnaskólanum á 
Eyrarbakka og Stokkseyri. Þau voru 
nefnilega að búa til leikrit upp úr 
sögu sem þau höfðu samið sjálf. 
Hver og einn nemandi með sína 
álfaborg á skólaborðinu sínu og öll 
með mikilvæg hlutverk í leikritinu. 
Ég fékk að kynnast kennslustund í 
bekknum þar sem þemað var álf-
ar – í alls kyns myndum. Og þar 

var enginn álfur út úr hól! Rosalega 
flott skólastarf sem nemendur höfðu 
mikinn áhuga á og metnað fyrir. Ég 
fékk meira að segja „rennsli“ eins og 
það heitir í leikhúsinu. Myndirnar 
tala sínu máli. Því miður getum við 
ekki birt allar myndirnar en þær fær 
bekkurinn til að skoða og varðveita. 

Textinn sem birtist hér er allur 
saminn af nemendum undir góðri 
leikstjórn umsjónarkennarans, 
Gunnhildar Gestsdóttur. 

ÞHH

Tegundir álfa.   

Eru til margar tegundir af álfum? 
Húsálfar, Blómálfar, Klósettálfar, Dósálfar, Rósálfar, Dökkálfar, Ljósálfar, 
Cheriospakkaálfar, Tröllálfar, Gráálfar, Fánaálfar, Mannálfar, Jólaálfar, Nátt-
úruálfar, Músaálfar, PALSálfar, Bókálfar, Englaálfar, Skúffuálfar, Dýraálfar, 
Búálfar, Rassálfar, Skápálfar, Taflálfar, Jesúsálfar, Föndurálfar, Blöðruálfar, 
Töluálfar, Prjónaálfar, Tölvuálfar, Táálfar, Litaálfar, Óskaálfar, Tannálfar

Nemendur í 1. bekk Barnaskólans á Eyrarbakka og Stokkseyri (BES) unnu að þemaverkefninu veturinn 
2014-2015 
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Bústaðir álfa.  

Hvar haldið þið að álfar búi? 
Álfar búa til holu í steinum.  
Álfar búa í trjám.   
Álfar búa í sveppum.   
Álfar búa í cheriospökkum.   
Álfar búa í húsum.   
Álfar búa í blómum.   
Álfar búa í dósum.   
Álfar búa í rósum.   
Álfar búa í ljósum.   
Álfar búa í fossum.   
Álfar búa í hellum.   
Álfar búa í görðum.   
Álfar búa í grösum.   
Álfar búa í mosa.   
Álfar búa í klettum.     
Álfar búa í bátum.     
Álfar búa í spýtum.     
Álfar búa í skápum.     
Álfar búa í stöfum.       
Álfar búa í snjóhúsum.

 Hvað eru álfar? 
Álfar eru með vængi.   
Álfar eru með stór eyru.   
Álfar eru með sítt hár.   
Álfar eru með stutt hár.   
Álfar eru með odda húfu upp.   
Álfar eru litlir menn.   
Álfar eru með skegg.   
Álfar kunna að fljúga.   
Álfar geta farið inn í blóm.   
Álfar geta búið til dót.   
Álfar geta búið til hjól úr spýtum.   
Álfar geta búið til dót úr laufblöðum.    
Álfar eru ósýnilegir og pínu litlir.    
Álfar eiga heima í sveppahúsum.      
Álfar geta hjólað.          
Álfar geta búið til regnboga.         
Álfar kunna að fara í PALS.
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Halldór skólastjóri 
lætur af störfum
Halldór Sigurðsson, skólastjóri 

Grunnskóla Þorlákshafnar, 
mun láta af störfum að loknu þessu 
starfsári. Halldór tilkynnti það á 
fundi fræðslunefndar á dögunum 
en hann er á sínu 27. starfsári sem 
skólastjóri. Fræðslunefnd flutti hon-
um þakkir fyrir gott og farsælt starf 
í þágu sveitarfélagsins. 
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SJÁVARÚTVEGINN,
IÐNAÐINN

OG VERKSTÆÐI

Afstaða til ESB. 
Fjórði hver Vinstri grænna óviss!

„Könnunin undirstrikar það 
sem oft hefur áður komið fram 
að Íslendingar vilja vera frjáls 

og fullvalda þjóð utan Evrópusam-
bandsins. Beiðni um inngöngu 
Íslands í ESB á því að afturkalla 
hið snarasta,“ segir Jón Bjarnason, 
formaður Heimssýnar. 

Ný könnun um viðhorf Ís-
lendinga til Evrópusambandsins 
hefur verið birt. Það er hreyfingin 
Heimsýn sem stendur að henni. 
Segir í fréttatilkynningu frá sam-
tökunum: „Andstaða við inngöngu 
Íslands í Evrópusambandið er mikil 
samkvæmt könnun sem Capacent 
Gallup vann nýverið fyrir Heims-
sýn, hreyfingu sjálfstæðissinna í 
Evrópumálum. Þar kemur fram 
að um helmingur landsmanna 
er andvígur inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið og rétt tæpur 
þriðjungur landsmanna er hlynntur 
inngöngu í ESB. Reykvíkingar vilja 
standa utan ESB og það sama á 
við um íbúa annarra sveitarfélaga 
landsins.“

Úrtakið var 1450 manns á öllu 
landinu, 18 ára og eldri, handahófs-
valdir úr Viðhorfahópi Capacent 
Gallup. 

Landslagið er skýrt þegar kjós-
endur Framsóknarflokks eru spurð-
ir og álíka ákveðnir eru fylgjendur 
Samfylkingarinnar. Hvorugt þarf 
að koma á óvart. Enn er þó langur 

vegur til þess að allir kosningabær-
ir Íslendinga hafi tekið afstöðu til 
hugsanlegrar inngöngu í Evrópu-
sambandið. 9,4% þeirra sem hringt 
var í tóku ekki afstöðu og 18% eða 
næstum fimmti hver svarar „hvorki 
né“ þegar spurt er um hug þeirra til 
aðildar. Ef túlka má HVORKI NÉ 
svar sem hlutlaust eða að viðkom-
andi hafi ekki gert upp hug sinn 
eru hinir óákveðnu hlutfallslega 
flestir í yngsta aldurshópnum: 18-
24 ára. 34% þeirra svara „hvorki 
né“ spurningunni: Ertu hlynnt(ur) 
eða andvíg(ur) inngöngu Íslands í 
Evrópusambandið (ESB). 

Það er forvitnilegt að skoða nánar 
hvar helst er að finna „óákveðna“ 
meðal þeirra sem taka afstöðu í 
könnuninni: Sjá töflu:

Fjórði hver kjósandi Vinstri 
grænna óákveðinn!
Það kemur ekki á óvart að kjós-
endur Framsóknar og Samfylkingar 
séu helst meðal þeirra sem eru af-
dráttarlausir í afstöðu sinni. 85% 
Framsóknarmanna eru andvígir 
inngöngu í ESB og 83% Samfylk-
ingarfólks er á hinum kantinum; 
það er að segja fylgjandi aðild. Að 
sama skapi eru fáir meðal þessara 
kjósenda sem eru beggja blans 
(svara „hvorki né“). Athygli vek-
ur að fjórði hver kjósandi Vinstri 
grænna getur hins vegar ekki gert 

upp á milli. Að þessum frátöldum 
eru 60% fylgjandi aðild en um 
40% á móti innan veggja Visnstri 
grænna. Það verður væntanlega róið 
í „hlutlausum“ – þá sem hvorki 
halla sér að ESB eða vilja standa 
utan þess. Það væri saga til næsta 
bæjar ef það kæmi á daginn að 
það væri meirihluti innan Vinstri 
grænna fyrir aðild að Evrópusam-
bandinu. 

Pattstaða í höfuðborginni. 
Menntun, búseta og fylgi við flokka 
hafa áhrif á afstöðu fólks til Evrópu-
sambandsins. Það eru mestar líkur 
á að fólk skipist í fylkingar í sam-
ræmi við mismunandi bakgrunn. 
Er marktækur munur varðandi 
þessar breytur og því hægt að yf-
irfæra niðurstöður út í almenning 
(af úrtaki Gallups). 55% af þeim 
sem hafa grunnskólapróf eru and-
víg inngöngu í Evrópusambandið. 
Minnihlutinn eða 38% þeirra sem 
eru með háskólapróf eru andvíg 
inngöngunni. 

24% þeirra sem eru með grunn-
skólapróf eru hlynnt aðild að ESB 
en 44% þeirra sem eru með há-
skólapróf. 

Það er pattstaða í höfuðborginni 
þar sem álíka margir eru með sem 
móti aðild að ESB. Þegar fjarlægist 
suðvesturhornið er útlitið annað. 
Þá er mikill meirihluti andvígur 
inngöngunni en tiltölulega margir 
svara „hvorki né“. 

ÞHH

Hjólreiða-
stígar um 
Hengilinn!
Orkuveita Reykjavíkur 

hyggst leggja hjólreiða-
stíga um Hengilinn til 

að mæta þörfum fjallahjólafólks 
sem fer mikinn um þessi svæði. 
Hjólreiðamennirnir séu að fara á 
merktu gönguleiðirnar að hluta 
en þessir notendahópar, göngu-
fólk og fjallreiðhjólafólk, eigi ekki 
samleið. Þegar eru um 110 km af 
merktum gönguleiðum umhverfis 
Hengilinn. Í erindi Orkuveitunn-
ar til sveitarstjórna segir að í fyrra 
hafi verið haldin fjallareiðhjóla-
keppni að hluta til innan merktu 
gönguleiðanna og að ferðaþjón-
ustuaðilar séu farnir að bjóða upp 
á fjallreiðhjólaferðir á svæðinu. „Til 
að mæta þörfum þessa fólk þá er 

það okkar vilji að merkja hjóla-
leið vestan Hengilsins og er hún 
að hluta til innan þjóðlendu. Þessi 
leið er þegar vinsæl og þekkt meðal 
iðkenda. Orkuveita Reykjavíkur 
hefur allt frá árinu 1991, unnið 
markvisst að því að búa í haginn 
fyrir útivistarfólk með neti merktra 
gönguleiða, upplýsingaskiltum, 
gönguskála og útgáfu gönguleiða-
korts.“ 

Vafalaust fagnar fjallahjólreiða-
fólk þessum áformum um stíga-
lögn og standa nú yfir kynningar 
á verkefninu fyrir sveitarstjórnum 
Ölfuss og Grímsness- og Grafn-
ingshrepps – og forsætisráðuneyti 
þar sem hluti stíganna er innan 
þjóðlendu. 

Ertu hlynnt(ur) eða andvíg(ur) inngöngu Íslands í Evrópusambandið (ESB)? 
Hlutfall þeirra sem svara „HVORKI NÉ“

Hæstu svör: Lægstu svör: 

Eru á aldrinum  
18-24 ára: 

34% Kjósa Samfylkinguna 7%

Lægri fjölskyldutekjur  
en 400 þúsund kr: 

25% Kjósa Framsóknarflokkinn 8%

Kjósa Vinstri græna: 25% Eru 65 ára eða eldri 11%

Mynd af vef Fjallahjólaklúbbsins.

Skálholt eftir Guðmund 
Kamban endurútgefið
Bókaútgáfan Sæmundur á Sel-

fossi mun á sumri komanda 
senda frá sér endurútgáfu á verki 
Guðmundar Kamban, Skálholt. 
Verkið mun koma út í tveimur 

hlutum en í fyrri hluta sem kemur 
út í ár er sagt frá Ragnheiði Brynj-
ólfsdóttur. 

Hin glæsta ópera Ragnheiður eft-
ir þá Gunnar Þórðarson og Friðrik 

Erlingsson sem var frumflutt í Skál-
holti sumarið 2013 og síðar flutt 
í Hörpu í Reykjavík. Verk þeirra 
Gunnars og Friðriks hlaut að von-
um lofsamlega dóma. Aðsókn og 
umræða um verkið sýndi að enn er 
mikill áhugi á hinni dramatísku 17. 
aldar harmsögu.  

(Úr fréttatilkynningu)
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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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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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MÁLMSKURÐAR
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Gastækin frá AGA og 
HARRIS hafa þjóna› 
Íslendingum um árabil.

BÍLDSHÖF‹A 14  •  110 REYKJAVÍK  •  SÍMI 587 7000  •  WWW.GASTEC.IS

PEARL 190 
MIG/MAG

AÐEINS 12 KG

Úrval rafsuðuvéla frá 
KUHTREIBER og GYS

KITin 1900 HF TIG
AÐEINS 7 KG

OERLIKON er einn stærsti 
rafsu›uvíraframlei›andi í Evrópu. 
GÆÐI OG GOTT VERÐ

Fæst í öllum apótekum – Hagkaup – Fjarðarkaup  
– Heimkaup – Heilsuver – Heilsulausn.is
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

ÍTALSKAR 
KÓTILETTUR

„Halda sig réttu megin við núllið“
„Þetta hefur sloppið til fram 

að þessu, ” segir Kári Jónsson 
hjá Fossvélum, aðspurður um 

galdurinn við að hljóta heiðurinn af 
því að halda sér í hópi framúrskar-
andi fyrirtækja um árabil. Fossvélar 
státa af því að vera fyrirmyndarfyr-
irtæki í mælingum Creditinfo. Og 
svo hefur verið öll árin allt frá 2010. 
”Takmarkið er að reyna að vera réttu 
megin við núllið. “

Auk Fossvéla eru þessi“fram-
úrskarandi” fyrirtæki á Selfossi: Set, 
Jötunn vélar, Guðmundur Tyrfings-
son, Stóra-Ármót, Auðhumla„Foss-
vélar, JÁVERK ogTRS. 

Það var vitlaust veður á fyrsta 
degi Góu sem er kannski 
bara af hinu góða. Í almennri 

þjóðtrú skipti góuveðrið máli. Átti 
sumarið að verða gott ef Góa væri 
stormasöm og veður vont fyrstu góu-
daga. Ýmsar veðráttuspár geymast í 
gömlum íslenskum vísum og hefur 
þjóðin tekið mark á þeim allt fram 
að þessu. Þar á meðal er þessi vísa:

Ef hún Góa öll er góð,
öldin má það muna,
þá mun Harpa hennar jóð
herða veðráttuna.

En í vondu veðri kemur alltaf í mig 
löngun í góðan mat – en líka löngun 
í sumar og sól. Nú leitar hugurinn 
til Ítalíu.

Ítölsk matargerð er ein sú elsta í 
heiminum, hana má rekja aftur til 
tíma Forn Grikkja og jafnvel lengra 
aftur. Rómverjar dýrkuðu mat og átu 
og drukku sér oft til ólífis; þeir lögðu 
grunninn að ítalskri og evrópskri mat-
argerð. Rómverjar voru upphaflega 
fátækir bændur og matarhefð þeirra 
frekar hrá og óhefluð. Aukin verslun 
Rómverja með mat kallaði á þróun og 
aukna fágun. Fall Rómarveldis leiddi 
af sér afturför í matargerð um tíma, en 
á Endurreisnartímanum leiddi aukin 
velmegun til meiri áhuga á vandaðri 
mat. Ríkar fjölskyldur kepptust við 
að halda glæsilegar veislur þar sem á 
boðstólnum voru trufflur, fuglar, villi-
bráð, eftirréttir baðaðir í hunangi og 
kryddi og að sjálfsögðu var öllu skolað 
niður með miklu magni af víni. Fólk 
af minni efnum hélt sig hins vegar við 
einfaldari rétti.

Matreiðsla á Ítalíu er einföld og 
byggir á góðu hráefni.

Ég leitaði í smiðju Evu Maríu 

dóttur minnar og Bjarna manns 
hennar sem búa í Hollandi,  en þau 
eru miklir aðdáendur ítalskrar mat-
reiðslu.

Þau gáfu mér uppskrift af lamba-
kótilettum að ítölskum hætti. Hún 
er fyrir fjóra.

Lambakótilettur (3-4 á mann)
handfylli af ókrydduðu brauðraspi
handfylli af ferskum röspuðum 

parmesan osti
handfylli af ferskri steinselju
handfylli af ferskri basilíku
2-3 pressuð hvítlauksrif
½ - 1 dl. ólívuolía
salt og pipar

Aðferð:
Blandið saman brauðraspi, parmesan 
osti, kryddjurtum, hvítlauk og olíu í 
matvinnsluvél eða morteli þar til það 
er orðið að þykku mauki. Bætið við 
olíu ef þarf og saltið og piprið eftir 
smekk. Saltið og piprið kótiletturnar 
og brúnið báðu megin á pönnu. Mak-
ið kryddmaukinu á og setjið í ofn á 
ca. 200° í um það bil korter, eða þar 
til kótiletturnar eru tilbúnar.

Meðlæti 1
Kíló af  kartöflum, skornar í tvennt
Nokkrir rauðlaukar, afhýddir og 

skornir í tvennt
Hvítlauksrif eftir smekk, afhýdd
Ferskt rósmarín
Ólívuolía
Salt og pipar
Öllu blandað saman í eldfast mót 

og grænmetinu velt vel upp úr olíu, 
rósmarín, salti og pipar. Eldað í 200° 
heitum ofni í ca. klukkutíma eða þar 
til allt er orðið vel brúnað og eldað 
í gegn.

Meðlæti 2
Kirsuberjatómatar, helst á stöngli
Ólívuolía
Gott balsamikedik
Salt og pipar
Tómatarnir settir í eldfast mót og 

kryddaðir með salti, pipar, ólívuolíu 
og balsamikediki. Eldað í ofninum 
með kartöflunum í 20-30 mínútur.

 Þetta var frábær máltíð í vondu 
veðri og gaf sól og sumar í huga.

Gangi ykkur vel og verði ykkur að 
góðu.

Kv, Kristjana

Námuvinnsla úr Þórustaðanámu í Ingólfsfjalli er þekkt starfsvæði Fossvéla. 
Mynd af vef Wikipedia.
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Hvað er bitabarn? 
„Það mun hafa verið um 1777-

1778 að á Íslandi var ákaflega 
harður vetur sem oftar. Fólk 

dó úr hungri víðsvegar um land og 
hörmungasögur bárust bæ frá bæ og 
sveit úr sveit Menn lögðu sér allt til 
munns, sem tönn á festi. Hestar og 
hræfuglar, melrakkar, mýs og margt 
annað óæti var þá etið. 

Engum beinum var þá fleygt, hvorki 
af dýrum, fuglum né fiskum, held-
ur voru þau soðin, þar til þau voru 
orðin að mauki, og var þetta mauk 
eða beinkássa kallað „bruðningur". 

Það var títt á Íslandi á þessum árum 
að taka bitabörn á öll betri heimili. Og 
var þeirri reglu fylgt, að allt heimafólk 
gaf þessu bitabarni sinn munnbitann 
hvert af átmat sínum og sína skeiðina 
hvert af vökvun af því, sem þá var 
skammtað. Og er svo sagt, að bita-
börn þessi hafi vanalega litið bezt út 
af heimilisfólkinu, einkum þar sem 
margt fólk var. Sannaðist þar hinn 
forni málsháttur eins og oftar: Safn-
ast þegar saman kemur.“ (Úr Lesbók 
Morgunblaðsins 22. maí 1960, „Úti-
legumenn í Breiðdal“)

Úr ritmálssafni Orðabókar Háskól-
ans: 
Var því svo háttað að á máltíðum 
skyldi hver maður gefa bitabarninu 
spón og bita af mat sínum, hver eftir 
því sem hann hafði lund til. 

Að á máltíðum skyldi hver maður 
gefa bitabarninu spón og bita af mat 
sínum.

Allar tæknilegar upplýsingar, snið og teikningar, eru fyrirliggjandi hjá okkur.

Yfir 80 litir í boði.          Nánari upplýsingar á www.solskalar.is

Viðhaldsfríir 
gluggar, hurðir, rennihurðir, sólskálar og svalalokanir

Minnum á 
fundinn í kvöld 
um Ölfusárbrú

ÞEKKIRÐU BÆINA?
Við tökum upp þráðinn að nýju. Að þessu sinni birtum 
við þrjár myndir sem Otto Eyfjörð tók. Gaman væri 
að fá upplýsingar um þær. Af hvaða bæjum og hvenær 
teknar. Að ekki sé minnst á sögur af stað og stund. 

Vinsamlegast hafið samband, í ritstjóra í síma 8942098 
eða netfang: torlakur@fotspor.is. Þá má hafa samband 
beint við Héraðsskjalasafnið sem er til húsa í gamla 
kaupfélagshúsinu við Austurveg á Selfossi. Á sömu 
hæð og bókasafnið.

Fjölsótt sólarkaffi Vestfirðinga 
Vestfirðingar og vinir héldu 

fjölsótt sólarkaffi Vestfirðinga 
í Félagsheimilinu Stað á Eyrarbakka 
sunnudaginn næst liðinn, 15. Febrú-
ar. Elfar Guðni Þórðarsonar listmálari 
á Stokkseyri hélt veglega málverka-
sýningu, 20 sólarkaffigestir voru 
dregnir út með vinninga, sem voru 
nýjustu bækur Vestfirska forlagsins. 

Pétur Bjarnason úr hljómsveitinni 
víðfrægu Falcon á Bíludal mætti með 
nikkuna og lék fyrir gesti. Síðan 
leiddi hann sólar- og aðra söngva kórs 
Vestfirðinga sem varð til á staðnum 
og lék undir.

Þegar ég 
var bitabarn
Margur yrkir ljúflega um 

heimasveitina sína, 
Steinbjörn Jónsson á 

Háafelli fæddist í Lundarreykjadal, 
ólst upp á Háafelli, bjó í Miðfirði og 
yrkir um hérað sitt:

Blikar sól um Borgarfjörð, 
birtast fagrar sýnir: 
Fjallagnípur, gil og skörð, 
gamlir vinir mínir. SJ
Misjafnt átti Steinbjörn í upp-

vextinum:
Þekkti ég myrkur, hret og hjarn 
en hvorki ást né blíðu 
þegar ég var bitabarn 
bænda í Hvítársíðu. SJ
Guðmundur Einarsson sýsluskrif-

ari á Ytri-Ey og Geitaskarði, f. 1823 
og faðir Valtýs Guðmundssonar 
alþingismanns var einhleypur karl 
og sæmilega vel virtur. Hann orti 
nokkrar bragðsterkar sveitavísur:

Blöndudalur indæll er
ekki er því að neita;
bændur sumir búa hér
betur en til sveita. GE
Svo hvessir hann tóninn þegar 

hann snýr hann sér að heimabyggð-
inni:

Illviðrin á argri Strönd
illt er við að búa,
að henni þyrfti einhver hönd
æðri því að hlúa. GE
Vatnsdalnum gleymdi hann ekki:
Gleður lýði gróin hlíð
gras í víða salnum.
Veðurblíðan varir þýð
Vatns í fríða dalnum. GE
Kvæðamenn áttu löngum heima 

uppi á Laxárdal fremri:
Laxárdalur löngum er
luktur fanna hjarni.
Heyskapurinn þó ei þver
þjóðar fyrir barni. GE
Hildur á Skarði átti sér mann en 

piparkarlinum leiðst yrkja um hana 
engu að síður:

Hildur gagntók huga minn.
Á hana ég lengi starði.
Ó, að væri uppnuminn
Árni á Geitaskarði. GE

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson
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Segull er alhliða þjónustufyrirtæki í rafiðnaði, til lands og sjávar, sem annast
nýlagnir og breytingar á rafkerfum í skipum, verksmiðjum og öðrum byggingum.

Viðgerðaþjónusta Segulls nær til raflagna, rafvéla og hverskonar rafbúnaðar. 
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Löndun ehf sér um skipaafgreiðslu í Reykjavík og

Hafnarfjarðarhöfn. Fyrirtækið veitir vandaða og skjóta

þjónustu. Býður einnig upp á nauðsynlegan tækjabúnað

og úrval manna sem reiðubúnir eru með stuttum

fyrirvara að landa úr skipum.

Löndun ehf. - Kjalarvogi 21, 104 Reykjavík - Sími 552 9844 - Fax 562 9844 - londun@londun.is

 Fyrirhyggja, lipurð 
og samviskusemi 

einkenna þá 
þjónustu sem 

við veitum

Súðarvogur 9 - Sími 553-3599 - 104 Reykjavík
www.taeknihf.is - taeknihf@taeknihf.is

Erum með ýmsar gerðir
af hífibúnaði á lager

 Brettaklafa
 Lyftarabúr
 Brettagálga

Sérsmíðum einnig eftir þörfum

Almenn þjónusta við útgerðir
Hjá Tækni ehf er starfrækt vélaverkstæði þar sem boðið er uppá fjölbreytta 

þjónustu þegar kemur að viðgerðum á vélum og almennri málmsmíði. 

Má þar nefna heildarupptektir á smærri vélum, gírum, túrbínum og spíssum.

Hreinsum kæla og vélahluti með Ultrasonic - hátíðni bylgjum.
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