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möguleg 14  
Hálft hjól yfir 
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Hann lék veðrið grátt og sveiflaði sorptunnunni á selfossi glaður í bragði í ófétans veðrinu sl. þriðjudag. Undir Ing-
ólfsfjalli sló hann í 29 metra á sekúndu - og meira til.

Mér finnst þessi fyrirsögn falleg. Hún er höfð eftir manni sem sá fallegt 
listaverk  eftir sig vera að fæðast. Hann var sjálfur kominn á endastöð í 
lífinu.  Eftir hann og samstarfsmenn hans liggja uppdrættir af um þúsund 
byggingum. Þúsund listaverk. Eitt að þeim var að rísa er höfundurinn lá 
banaleguna, Þjóðleikhúsið. Það varð að tákni eins og fleiri myndir í lands-
laginu sem Guðjón Samúelsson, húsameistari ríkisisns, dró upp til að við 
gætum notið. Hann teiknaði margt sem lifir út um allt í landinu. Köllum 
nokkur listaverk fram: Hallgrímskirkja, Kristskirkja í Landakoti, aðalbygging 
Landspítalans, Héraðsskólinn að Laugarvatni, Gamla sjúkrahúsið á Ísafirði, 
Reykjavíkurapótek. Öll vitna þau um það sama. Fegurð, reisn. Húsameistari 
ríkisins vildi reisa falleg hús handa þjóðinni. Svo að hægt yrði að ala upp 
góða menn.

Listkennsla hjálpar börnum að lesa
Svona mætti áfram telja. Draga fram alla þá fegurð sem listamenn  hafa 
skapað og eru að. Það að skapa er í sjálfu sér falleg athöfn.   Að lifa í fallegu 
umhverfi skapar umgjörð. Um hvern og einn og mótar okkur til að færa 
góðmennskuna áfram. Fagna með öðrum. Þannig ættum við að hefja hvert 
verk sem ætlað er að standi um eilífð eða kannski bara skemur. Skapandi 
hugsun, nýsköpun, hönnun, sköpun listaverks, listiðn. Vísindamenn hafa 
komist að því að listkennsla í skólum hjálpar börnum að lesa. Þeir hafa meira 
að segja reiknað það nákvæmlega. Það munar miklu hversu vel barni gengur 
að tileinka sér námsefnið ef það hefur notið tilsagnar í tónlist eða annarri 
listgrein. Fengið að skapa og tileinka sér menninguna sem felst í listinni. 

Í listinni felst fegurðin
„Það var ástin á því, sem hann var að byggja upp, sem gaf honum kraft og 
kjark.“ Þessi ummmæli voru líka höfð um Guðjón Samúelsson. Þetta ættum 
við að hafa í huga. Börnin þurfa að fá ástríðu fyrir góðu verki í skólanum. 
Vera skapandi frá fyrsta degi til loka skólagöngunnar. Í listinni felst feg-
urðin. Ef það reynist rétt að hægt sé að auka lesfærni barna um fimmtung 
eða meira með aukinni listkennslu er dæmið hans Guðjóns Samúelssonar 
nærri. Fegurðin og góðmennskan haldast í hendur.  

Þorlákur Helgi Helgason

„Það er ekki hægt að ala 
upp góða menn nema í 
fallegu umhverfi."

LEIÐARI

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

ÞAÐ VAR OG...

„Hvergi verður talað 
um neitt því Iíkt hjer 
á landi“
„Svo stórkostlegar umbætur 
mætti gera á sljettlendinu mill-
um Hellisheiðar og Jökulsár á 
Sólheimaasandi, að hvergi verður 
talað um neitt því Iíkt hjer á landi. 
Flóinn og Skeiðin, Landeyjarnar og 
sljettlendið undir Eyjafjöllum mætti 
verða nálega óslitið flæðiengi, gras-
ríkara og gróðursælla en flest önnur 
engi landsins. Það er varla unnt að 
ímynda sjer, hve mikið heyaflinn 
mundi mega aukast i þessum sveit-
um. Ef þessar vatnsveitingar væru 
gerðar, og túnræktin ykist nokkuð að 
sama skapi sem útheysaflinn mundi 

aukast, þá er það varla ofmikið í lagt, 
þótt gert sje ráð fyrir að kvikfjenað-
urinn i þessum sveitum mætti verða 
tífalt fleiri en hann er nú. 
Enginn veit, hvað verður í framtíð-
inni, en eðlilegt er að marga dreymi 

um blómlegan hag og miklar fram-
farir í slíkum sveitum.“

(Ísafold 1985, Sæm. Eyjólfsson)

Í tilefni 8. mars
„Og þrátt fyrir alt talið um kven-
réttindi og hættu þá, sem af þeim 
stafi, þá verðum við að fá það sannað 
og gert gildandi að þjóðfélagið verði 
aldrei fullkomið fyr en sérkennileiki 
kvenna sem karla fær frjálslega að 
njóta sín hvort við annars hlið. Þessu 
hlutverki verða konur að fylgja fram 
án þess að óttast það mótmælaand-
viðri, sem kemur frá mótstöðu-
mönnum allra kvenréttindamála, 
og allra verulegra framfara.“ 

(Bríet Bjarnhéðinsdóttir  
í Kvennablaðinu 1917)

Orgelsmiðjan á Stokkseyri og 
Listasafn Árnesinga tilnefnd 
til Eyrarrósarinnar 2015
Eyrarrósin er viðurkenn-

ing sem veitt er árlega 
fyrir framúrskarandi 

menningarverkefni utan höfuð-
borgarsvæðisins. Orgelsmiðjan og 
Listasafnið eru verðugir fullltrúar 
til verðlaunanna. Þau gegna brau-
tryðjendahlutverki á Suðurlandi, 
hvort á sínu sviði. Margar eftir-
minnilegar sýningar eru settar upp 
í Listasafninu. Í júlí sl. var t.d. sýn-
ing á meistaraverkefni Önnu Birnu 
Björnsdóttur. Meistaraverkefni 
hennar, Vítamín Náttúra, fjallar 
um áhrif umhverfis á heilsu og 
samskipti og er líkan að endurhæf-
ingarstöð fyrir fjölskyldur. Anna 
Birna, sem ólst upp í Hveragerði 
hefur staðsett stöðina við lítinn 
foss sem heitir Baula, rétt fyrir 

ofan Hveragerði. Vítamín Náttúra 
var sett upp í Listasafni Árnesinga 

í tengslum við Blómstrandi daga í 
Hveragerði. 

Hluti verksins Vítamín Náttúra.

„marga dreymi um blómlegan hag 
og miklar framfarir í slíkum sveitum.“  

Mynd: ÞHH



FERMINGARKJÓLAR
 
VEISLUFATNAÐUR
 
SUMARFATNAÐUR

NÝ MERKI Í BUXUM FRÁBÆR SNIÐ

HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG
ERUM Á FACEBOOK

NÝJAR VÖRUR

FERMINGARKJÓLAR

VEISLUFATNAÐUR

SUMARFATNAÐUR

NÝ MERKI Í BUXUM FRÁBÆR SNIÐ

HLÖKKUM TIL AÐ SJÁ ÞIG

ERUM Á FACEBOOK



4 12.  mars 2015

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: 
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SELFOSS
5. TBL. 4. ÁRGANGUR 2015

Selfoss inn á hvert heimili!

Minnum á ...

Frumkvöðladag 
Uppsveitanna í dag – 

fimmtudag 12. mars kl. 13:00-17:00 að Cafe Mika í Reykholti.
(Sjá nánar um dagskrá á síðu 10 í blaðinu í dag)

Póst- og fjarskiptastofnun 
(PFS) verði lögð niður!
„Sveitarstjórn Mýrdalshrepps 

leggur til við innanríkisráð-
herra að stofnun sem sinnir 

hlutverki sínu jafn afleitlega og 
afgreiðsla þessi ber vitni um, verði 
lögð niður.“ Þannig hljóðar sam-
þykkt sveitarfélagsins. Tilefnið er 
ákvörðun PSF að heimila Íslands-
pósti að loka póstafgreiðslunni í 

Vík og sinna sveitarfélaginu hér 
eftir með póstbíl. Sveitarstjórn 
harmar afgreiðslu stofnunarinnar. 
Með þessari ákvörðun sýnir stofn-
unin enn og aftur þjónustu við 
íbúa landsbyggðarinnar fádæma 
lítilsvirðingu og styður með þessari 
ákvörðun einokunarfyrirtæki í því 
að mismuna þegnum landsins. 

16 ára mega kjósa í rafræn-
um íbúakosningum í Ölfusi
Rafræn íbúakosning fer fram í 

Sveitarfélaginu Ölfusi dagana 
17. – 26. mars n.k. Kannaður verður 
vilji íbúa til sameiningar sveitarfé-
lagsins við önnur sveitarfélög og m.a. 
spurt um afstöðu íbúa á tímasetn-
ingu bæjarhátíðarinnar Hafnardagar. 

Innanríkisráðuneytið hefur sam-

þykkt að kosningaaldur í þessari 
kosningu verði færður niður í 16 
ár. Miðað er við að viðkomandi verði 
orðinn 16 ára 27. mars eða næsta dag 
eftir lok kosningarinnar. 

Íbúar sveitarfélagsins eru hvatt-
ir til að verða sér út um Íslykil eða 
rafræn skilríki hið fyrsta.

Bæjarstjóra Vestmannaeyja falið að vinna- 
hagkvæmniathugun á framhaldi aðildar að SASS: 

Úrsögn möguleg 
Það hefur vakið athygli að 

bæjarráð Vestmannaeyja-
bæjar samþykkti 3. mars að 

fela bæjarstjóra að kanna hvort aðild 
að SASS sé sveitarfélaginu hagstæð. 
Elliði Vignisson bæjarstjóri svaraði 
fyrirspurn Selfoss-Suðurlands hvort 
gert sé ráð fyrir því í hagræðingar-
tillögum bæjarins „að dregið verði úr 
framlögum til SASS (eða úrsögn)?“ 
Elliði segir að það þurfi gríðarlegt 
átak í atvinnumálum í Vestmanna-
eyjum ef ekki eigi illa að fara. Bæj-
arráð ætli sér mikla huti í atvinnu-
þróun og nýsköpun. SASS sé góður 
samstarfsvettvangur fyrir sunnlenska 
sveitarstjórnarmenn. Hagkvæmni-
athugun á aðild að SASS sé ein af 
mögulegum sviðsmyndum „gegn til 
að mynda úrsögn og öðrum sviðs-
myndum . . . Við útilokum á engan 
máta að hagkvæmniathugunin leiði í 
ljós að besta nálgunin á atvinnuþró-
un- og nýsköpun sé aðild að SASS.“ 

Aðildarsveitarfélagi  
frjálst að vera aðili 
Gunnar Þorgeirsson, formaður 
stjórnar SASS var inntur eftir við-
brögðum sambandsins: Sagði hann 
bókun bæjarstjórnar Vestmanna-
eyjabæjar ekki hafa verið tekna fyrir 
formlega af stjórn SASS. „Hinsvegar 
er hvaða aðildarsveitarfélagi frjálst að 
vera aðili að landshlutasamtökunum. 
Við munum taka þetta til umfjöll-
unar þegar niðurstaða þeirra liggur 
fyrir um hvort af úrsögn verður eða 

ekki. Það er einnig lagabreyting 
sem þarf að fara fram ef ekki á að 
vera aðili að Heilbrigðiseftirliti þar 
sem Vestmannaeyjar eru hluti af 
Suðurlandi í lögum. Einnig varð-
andi menningarframlögin eru þetta 
samningar ríkis og landshlutarsam-
taka um mótframlag vegna styrkja 
frá ríkinu. En væntanlega mun þessi 
úttekt leiða þetta allt í ljós.“

Hluti samþykktar bæjarráðs 
Vestmannaeyjabæjar
”Fyrir liggur að Vestmannaeyjabær 
er aðili að sunnlensku samstarfi og 
er aðkoma Vestmannaeyjabæjar að 
atvinnuþróun fyrst og fremst þar í 
gegn. Þá er SASS jafnframt öflugur 
og góður samstarfsvettvangur fyrir 
sunnlenska sveitarstjórnarmenn. 
Kostnaður Vestmannaeyjabæjar 
vegna þátttöku í sunnlensku sam-
starfi á vettvangi SASS er 11.542.648 
kr. vegna ársins 2015. 
* Framlög til SASS 2013 eru 

kr.1530 kr. á íbúa. 
* Framlög til HES eru kr. 781 á 

íbúa. 
* Framlag til menningarráðs er kr. 

396 pr. Íbúa. ”
Bæjarráð telur brýnt að öll þau 

mál er lúta að atvinnumálum og 
nýsköpun séu tekin til gagngerrar 
endurskoðunar. 

Er bæjarstjóra falið að vinna hag-
kvæmniathugun á áframhaldandi 
aðild að SASS og mögulegri úrsögn 
með það fyrir augum að efla slíkt 

starf hér í Vestmannaeyjum í sam-
starfi við atvinnulífið. 

Svar Elliða bæjarstjóra  
við fyrirspurn blaðsins: 
„Í afgreiðslu á þessum lið hefði átt að 
vísa í fyrsta lið fundargerðar sem sagt 
„Staða atvinnumála og hagstærðir”. 
Eins og þar kemur fram þá eru at-
vinnumál á algerum krossgötum hér 
í Vestmannaeyjum og ljóst að gríðar-
legt átak þarf til ef ekki á illa að fara. 
Bæjarráð telur því brýnt að skoða 
aðkomu sína að atvinnuþróun og 
nýsköpun með það fyrir augum að 
efla slíkt starf verulega. Vestmanna-
eyjabær er meðvitaður um hversu 
góður samstarfsvettvangur SASS er 
fyrir sunnlenska sveitarstjórnarmenn 
en eftir sem áður var mér falið að 
ráðast í hagkvæmniathugun á áfram-
haldandi aðild að SASS og stilla 
slíkri aðild upp sem einni mögulegri 
sviðsmynd gegn til að mynda úrsögn 
og öðrum sviðsmyndum. 

Sveitarfélög mega að okkar mati 
aldrei nálgast verkefni og verkferla 
á þann máta að þeir klappist í stein. 
Allt okkar starf á að vera í stöðugri 
endurskoðun með hagsmuni íbúa 
að leiðarljósi. Við útilokum á engan 
máta að hagkvæmniathugunin leiði 
í ljós að besta nálgunin á atvinnu-
þróun- og nýsköpun sé aðild að 
SASS. Þá getum við útskýrt slíka 
niðurstöðu fyrir íbúum og fyrirtækj-
um. Á sama máta kann að koma í 
ljós að betra sé að draga sig til hlés í 
þessu samstarfi og efla viðbragðsgetu 
hér heima í héraði. Við nálgumst 
verkefnið því með opnum huga og 
virðingu bæði fyrir því starfi sem 
unnið er á vettvangi SASS og land-
fræðilegri sérstöðu Vestmannaeyja.“

ÞHH

Gunnar Þorgeirs-
son: „Við mun-
um taka þetta 
til umfjöllunar 
þegar niðurstaða 
þeirra liggur fyrir 
um hvort af úr-
sögn verður.“

Elliði Vignis-
son: „allt okkar 
starf á að vera í 
stöðugri endur-
skoðun með 
hagsmuni íbúa 
að leiðarljósi.“

„Er bæjarstjóra falið að vinna hagkvæmniathugun á áframhaldandi aðild 
að sass og mögulegri úrsögn með það fyrir augum að efla slíkt starf hér í 
Vestmannaeyjum í samstarfi við atvinnulífið.”  Mynd: ÞHH

 samþykkt sveitarstjórnar er afdráttarlaus: stofnun sem sinnir ekki hlutverki 
sínu á að leggja niður!  Mynd: ÞHH

„Starfið leggst afar vel í mig“
Ruth Ásdísardóttir hefur tek-

ið til starfa sem starfsmaður 
Bókabæjanna austanfjalls. 

„Mér líst afar vel á starfið og er virki-
lega ánægð að það skuli hafa orðið 
til bókabæir á Íslandi. Mitt fyrsta 
verk er að koma af stað vinnuhóp-
unum sem stofnaðir voru í vetur, 
en það eru nokkrir sem fara af stað 
núna fljótlega. Þar á meðal er fyrir-
hugaður veglegur bókamarkaður í 
sumar, barnabókahátíð auk ýmissa 
skemmtilegra viðburða. Þá erum við 
einnig að fara af stað með viðamik-
ið verkefni í að vinna að kortlagn-
ingu svæðisins hvað bókmenntirnar 

varðar,“ segir Ruth. Mikil hátíð er 
framundan. Ruth aðstoðar að sjálf-

sögðu við „Gestaboð Konubókar-
stofunnar,“ sem verður 22. mars. 

myndin er tekin við undirskrift ráðningarsamningsins og þarna eru Heiðrún 
Dóra Eyvindardóttir, Hlíf sigríður arndal og ruth Ásdísardóttir

Tónleikar 18. mars 
kl. 20:00 í Hveragerðiskirkju

Fram koma: 
Barnakór Grunnskólans í Hvera-

gerði
Stjórnandi: Dagný Halla Björns-

dóttir.
Lay Low, Unnur Birna Björns-

dóttir og Björn Þórarinsson (Ba-
ssi), Ágústa Eva Erlendsdóttir, 
Halldór Smárason, Helgi Björns, 
Magnús Þór Sigmundsson.

Kynnir: Hjörtur Már Benedikts-
son (Hjörtur Ben.)

Verð aðgöngumiða kr. 2.500. 
Allur ágóði rennur í líknarsjóð 
Lionsklúbbs Hveragerðis. Forsala 
aðgöngumiða er í Grillinu hjá 
Möggu.

Hægt er að panta miða í  síma 
821 9444 eða 893 4190  eða 
roggipe@gmail.com 



Heitir dagar
Fyrir heimilin í landinu
Stílfögur eldhústæki frá  AEGGGGG

sem gera gott eldhús betra
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FYRIR HEIMILIN Í LANDINU

"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f66692m0p
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvít 140.322 
verð áður 179.900

stál 148.122 
verð áður 189.900

uppÞVottaVél
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 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.

109.122 
verð áður 139.900

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

* 3.5%
 lántökugjald
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FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8LÍNAN

Be2000001-m Be3002401-m Be5304401-m Bs8314401-m

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
þegar þú eldar með aEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. glæsileg lína helluborða 
frá aEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

HEITT TILBOÐ
Á OFNUM,
HELLUBORÐUM
OG VIFTUM
20-30% AFSLÁTTUR

Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli,
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum og sjálfhreinsiker�.
Íslensk notendahandbók.
18 aðgerðir - Multifunction • blástur með 
elementi • blástur með undirhita (pizza stilling)
• undir og yfirhiti • undirhiti • affrysting • grill 
einfalt • grill tvöfalt • grill og blástur • hæg eldun 
(slow cook) • frosin matvæli • halda heitu • 
spareldun (ECO Roasting) • hefun • brauðbakstur • 
gratenering • þurrkun (ávextir/grænmeti)
• diskahitun • niðursuða • barnalæsing á 
stillingum • stafrænn upplýsingaskjár
• fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið. 
Einnig fáanlegur sem gufuofn.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn með
innbyggðum kjöthitamæli og
hjálparkokki með sjálfvirkum 
uppskriftum.
Íslensk notendahandbók.
12 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • hæg eldun (slow cook) • frosin 
matvæli • halda heitu • spareldun (ECO Roasting) 
• barnalæsing á stillingum • stafrænn 
upplýsingaskjár • fjórfalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið. 
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsikerfi
og sem gufuofn.
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Fjölkerfa blástursofn með 
hraðhitaker�, sérstaklega  
þægilegur í notkun og allri  
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
9 aðgerðir • blástur með elementi • blástur 
með undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti 
• undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill 
tvöfalt • grill og blástur • hraðhitun
• barnalæsing á stillingum • rafeindaklukka
• sökkhnappar • þrefalt gler í ofnhurð - kaldari 
framhlið.
Einnig fáanlegur með sjálfhreinsiker� og
innbyggðum kjöthitamæli.
Íslensk notendahandbók.
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Fjölkerfa blástursofn sem er 
sérstaklega einfaldur og
auðveldur í notkun og allri
umgengni.
Íslensk notendahandbók.
8 aðgerðir • blástur með elementi • blástur með 
undirhita (pizza stilling) • undir og yfirhiti • 
undirhiti • affrysting • grill einfalt • grill tvöfalt
• grill og blástur • rafeindaklukka • sökkhnappar
• þrefalt gler í ofnhurð - kaldari framhlið.
Íslensk notendahandbók.
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„Afburða hönnun“

3 LÍNAN 5 LÍNAN 7 LÍNAN 9 LÍNAN
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OPIÐ VIRKA DAGA KL.10-18
Lokað á laugardögum í sumar

STÆRRI AÐ INNAN · FLOTTARI AÐ UTAN
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SÉRTILBOÐ

AÐ ELDA MEÐ 
Þegar þú eldar með AEG máttu búast við framþróaðri tækni, �ottri hönnun og �ölmörgum stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo 
margt, margt �eira.

FULLKOMIN HÖNNUN
AEG ofnarnir eru hannaðir til að skara fram úr á öllum sviðum. Þeir eru einstaklega �ölhæ�r, áreiðanlegir og þar að auki glæsilegir útlits.

AEG HELLUBORÐ AF ÖLLUM STÆRÐUM OG GERÐUM
Glæsileg lína helluborða frá AEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt hraðsuðuhelluborð eða 
fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar �ölbreyttar.

SÉRTILBOÐ Á 
ÞESSUM OFNI
Áður:  134.900,-
Nú: 99.900,-

BE3003001-M

SÉRTILBOÐ
Áður:
115.900,-
Nú:
79.900,-

HK634000XB
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AEG helluborð með stálkanti 57cm

Hagstæðir vaxtalausir greiðsluskilmálar til allt að 12 mánaða

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur > 25% afsláttur

SÉRTILBOÐ
20-30% afsláttur

Verð nú
kr. 69.900

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur af öllum               helluborðum

Lágmúla 8 • Sími 530 2800

OPIÐ VIRKA DAGA 
KL. 10-18 OG 

LAuGARDAGA 
KL. 11-15

20% afsláttur af öllum               ofnum

Eyjuháfar · Veggháfar · Viftur

Airforce

ORMSSON 
KEFLAVÍK

SÍMI 421 1535

ORMSSON 
ÞRISTUR-ÍSAFIRÐI 

SÍMI 456 4751

KS 
SAUÐÁRKRÓKI
SÍMI 455 4500

SR BYGG 
SIGLUFIRÐI

SÍMI 467 1559

ORMSSON 
AKUREYRI 

SÍMI 461 5000

ORMSSON 
HÚSAVÍK

SÍMI 464 1515

ORMSSON
VÍK -EGILSSTÖÐUM 

SÍMI 4712038

ORMSSON 
PAN-NESKAUPSSTAÐ 

SÍMI 477 1900

ORMSSON
ÁRVIRKINN-SELFOSSI 

SÍMI 480 1160

GEISLI 
VESTMANNAEYJUM 

SÍMI 481 3333

OMNIS 
BORGARNESI 
SÍMI 444 9912

0%
VExtir
Vaxtalausar 
raðgreiðslur 
í 12 mánuði.

3,5% lántökugjald.

ormsson.is
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"Afburða hönnun"

Fjölkerfa blástursofn 
án rafeindaklukku. Er 
sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Litur: Stál
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn sem 
er sérstaklega einfaldur í 
notkun og allri umgengni.
Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.
Litir: Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli og 
hraðhitakerfi. Sérstaklega 
þægilegur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur 
með sjálfhreinsibúnaði.
Litir: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Fjölkerfa blástursofn með 
innbyggðum kjöthitamæli, 
hjálparkokki með 
sjálfvirkum uppskriftum 
og sjálfhreinsikerfi. Einnig 
fáanlegur sem gufuofn.
Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

FYRIR HEIMILIN 
Í LANDINU
17% afsláttur af öllum AEG ofnum og helluborðum
vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

Bökunarofnar, fjölkerfaofnar, ofnar með hraðhitakerfi og kjötmæli, 
ofnar með gufu og sjálfhreinsibúnaði. Nýtanlegt innra rými AEG ofnanna er 

30% stærra en í hefðbundnum bökunarofnum. Allir ofnar eru 74 lítra.

STÍLFÖGUR ELDHÚSTÆKI FRÁ AEG 
SEM GERA GOTT ELDHÚS BETRA

2 LÍNAN 3 LÍNAN 5 LÍNAN 8 LÍNAN

Be2000001-m Be3002401-m Be5304401-m Bs8314401-m

ÞAÐ ER LEIKUR EINN AÐ ELDA MEÐ AEG.
þegar þú eldar með aEG máttu búast við framþróaðri tækni, flottri hönnun og fjölmörgum 
stillingarmöguleikum sem bjóða upp á svo margt, margt fleira. glæsileg lína helluborða 
frá aEG býður upp á fullkomnustu tækni, hvort sem þú velur spansuðu- eða venjulegt 
hraðsuðuhelluborð eða fyrir gas, þá er úrvalið mikið og útfærslurnar fjölbreyttar.

eyrarvegi 32 · selFossi · sÍmi 480 1160HilmisgÖtU 4 · vestmannaeyjUm · sÍmi 481 3333

FYRIR HEIMILIN Í LANDINU
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Fullbúin viðskiptalausn í áskrift
- Microsoft Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda bókhaldskerfi landsins 
í mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Lágmarkaðu kostnaðinn og kynntu þér málið á

www.navaskrift.is

Aðgangur að O�ce 365 fylgir með 
Microsoft Dynamics NAV í áskrift.*

Hýsing og afritun
 innifalin

Azure skýjaþjónusta Microsoft er 
eitt öruggasta og ö�ugasta 

gagnaver í heimi.

Microsoft
Azure

pr. mán.
án vsk9.900kr.

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður

Hýsing og afritun í Microsoft Azure
O�ce 365 fylgir með NAV í áskrift*

Oddný Harðardóttir alþingismaður: 

Orð og athafnir ríkisstjórnar ríka fólksins
Afkoma ríkissjóðs frá árinu 

2004 hefur tekið miklar dýf-
ur eins og öllum er kunnugt 

um. Gulu súlurnar á meðfylgjandi 
mynd sýna mjög vel hvernig afkoma 
ríkissjóðs féll við bankahrunið og 
hvernig vinstristjórninni tókst að 
forða ríkissjóði falli og endurreisa 
sjóðinn á síðasta kjörtímabili. 
Vinstristjórnin fékk því miður ekki 
brautargengi í síðustu kosningum 
til að byggja upp réttlátt samfélag á 
þeim árangri. Nú notar hægristjórnin 
sér árangur vinstristjórnarinnar til að 
auka að nýju ójöfnuð í samfélaginu 
og mismunun eftir efnahag. 

Ríkisstjórn Sigmundar Davíðs 
Gunnlaugssonar kveinkar sér und-
an því að vera kölluð ríkisstjórn ríka 
fólksins. Til að reka af sér það orð 
hefur forsætisráðherrann meira að 

segja tekið undir kröfur launafólks, 
talað um að 300 þúsund krónur 
á mánuði séu nú ekki miklir pen-
ingar til að framfleyta fjölskyldu og 
að mikilvægt sé að fólk geti lifað af 
launum sínum. Hann talar líka um 
að hækka þurfi laun þeirra sem eru 
lægst launaðir og fólks með meðal-
tekjur. En sitt er hvað orð og athafn-
ir. Þessi orð forsætisráðherrans verða 
svolítið skondin þegar litið er á hvað 
ríkisstjórn ríka fólksins hefur gert til 
að hafa áhrif á kjör fólksins í landinu 
og hvaða hópar það eru sem hafa 
hagnast mest undir stjórn hans. Ég 
ætla að nefna nokkur dæmi: 
1. Ríkisstjórnin hækkaði virðis-

aukaskatt á matvæli og lækkaði 
efra þrep skattsins í leiðinni. Þau 
reiknuðu út að breytingin myndi 
skila kjarabótum. Kjarabótin 

skilar sér vel til þeirra tekjuhæstu 
en þeir tekjulægri bera minna úr 
bítum. Þetta sýnir meðfylgjandi 
mynd ágætlega. 

2. Ríkisstjórnin ákvað að stytta 
bótarétt langtímaatvinnulausra 
og spara ríkissjóði milljarð á því. 
Án alls fyrirvara var samkomu-
lagi ríkisins við samtök atvinnu-
rekenda og launþega um þriggja 
ára atvinnuleysisbótarétt rofið 
sem hefur verulega slæm áhrif á 
kjör hundruða manna sem voru 
í slæmri stöðu fyrir. Þessari að-
gerð fylgir aukinn kostnaður fyrir 
sveitarfélög því þeim fjölgar sem 
leita eftir fjárhagsaðstoð sveitar-
félaganna. Með þessari aðgerð 
mun fátækt aukast enn frekar, en 
hún er skammarlega mikil hér á 
landi og nýlegar greiningar sýna 
að fátækum börnum á Íslandi er 
að fjölga. 

3. Ríkisstjórnin ákvað að greiða nið-
ur verðtryggðar skuldir íbúðar-
lána samkvæmt reiknireglu og 
viðmiðum sem kemur best út 
fyrir þá allra ríkustu. Þau heimili 
sem eru tekjulægst fá um 6% af 
þeim 80 milljörðunum margum-
töluðu sem ganga til niðurgreiðslu 
húsnæðislána sem eru tæpir 5 
milljarðar króna - en tekjuhæstu 

heimilin fá 64% upphæðarinnar, 
eða rúma 50 milljarða króna. Enn 
og aftur eru þau ríkustu að fá góða 
fyrirgreiðslu hjá ríkisstjórn sinni 
eins og meðfylgjandi mynd sýnir. 

4. Ríkisstjórnin setti fjöldatakmark-
anir í framhaldsskólum og sem 
þýðir að þeir sem eru 25 ára eða 
eldri og vilja stunda bóknám þurfa 
að sækja einkaskóla á Suðurnesj-
um eða í Borgarfirði. Þar með geta 
þeir sem huga á bóknám og hafa 
náð ákveðnum aldri ekki nýtt sér 
námsframboð í heimabyggð og 
klárað það á þeim tíma sem þeim 
hentar. Á yfirstandandi skólaári 
eru 1.650 nemendur í bóknámi 
í framhaldsskólum landsins sem 
náð hafa 25 ára aldri. Skólagjöldin 
í einkaskólunum eru um 225.000 
kr. á önn en önnin í opinberu 

framhaldsskólunum kostar um 
13.000 kr. Fjöldatakmarkanirn-
ar verða til þess að færri sækja sér 
nám og þeir sem það gera þurfa 
að kosta miklu til bæði vegna 
skólagjalda og búsetuflutninga. 
Enn og aftur er þrengt að þeim 
sem minna hafa handa á milli, 
t.d. ungum mæðrum sem hafa 
þurft að fresta skólagöngu sinni 
en vilja halda áfram bóknámi í 
heimabyggð. 
Á sama tíma og ríkisstjórnin 

þrengir að almennu launafólki og 
eykur greiðsluþátttöku einstaklinga 
í heilbrigðisþjónustu, lætur hún 
auðlegarskattinn renna sitt skeið 
og gefur afslátt á veiðigjöldum til 
útgerðarinnar sem býr við afar góð 
rekstrarskilyrði. Árangur vinstrist-
jórnarinnar í ríkisfjámálum hefur nú 
verið nýttur til að auka óréttlæti og 
ójöfnuð í samfélaginu. Það er því 
skiljanlegt að launafólk krefjist rétt-
lætis í komandi kjarasamningum og 
treysti ekki orðum ríkisstjórnar ríka 
fólksins. 

„Ríkisstjórnin ákvað að greiða 
niður verðtryggðar skuldir 
íbúðarlána samkvæmt reikni-
reglu og viðmiðum sem kemur 
best út fyrir þá allra ríkustu. Þau 
heimili sem eru tekjulægst fá um 
6% af þeim 80 milljörðunum 
margumtöluðu sem ganga til 
niðurgreiðslu húsnæðislána sem 
eru tæpir 5 milljarðar króna - 
en tekjuhæstu heimilin fá 64% 
upphæðarinnar, eða rúma 50 
milljarða króna.“

Oddný Harðardóttir: „Þessi orð 
forsætisráðherrans verða svolítið 
skondin þegar litið er á hvað ríkis-
stjórn ríka fólksins hefur gert til að 
hafa áhrif á kjör fólksins í landinu og 
hvaða hópar það eru sem hafa hagn-
ast mest undir stjórn hans. “



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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Aðalfundur Félags eldri borgara Selfossi: 

Viljum fjölga hjúkrunarrýmum í Árborg 
Aðalfundur Félags eldri borg-

ara Selfossi var haldinn að 
Grænumörk 5 19. febrúar 

sl. Fundinn sóttu á annað hundrað 
félagsmanna, en ríflega 500 eru í 
félaginu. 

Fundurinn samþykkti samhljóða 
eftirfarandi ályktun: 

Aðalfundur Félags eldri borgara 

Selfossi, haldinn 19. febrúar 2015 
að Grænumörk 5, skorar á stjórn-
völd að fjölga hjúkrunarrýmum 
fyrir aldraða í Árborg þar sem mik-
ið ófremdarástand ríkir í þessum 
efnum. 

Þeir stjórnarmenn og varastjórn-
armenn sem lokið höfðu kjörtíma 
sínum voru allir endurkjörnir. For-

maður félagsins Sigríður J. Guð-
mundsdóttir segir það sem standi 
hæst sé húsnæði fyrir félagsskap-
inn. „Við erum fyrir löngu búin að 
sprengja húsnæðið að Grænumörk 
5 utanaf okkur og bíðum við núna 
eftir ákvörðunartöku og skipulags-
mati.“

stjórn félagsins. Frá vinstri: arnheiður Jónsdóttir meðstjórnandi, Óli Þ. Guð-
bjartsson, í varastjórn, Gunnþór Gíslason, í varastjórn, Heiðdís Gunnarsdóttir 
varaformaður, Guðmundur Guðmundsson gjaldkeri, sigríður J. Guðmunds-
dóttir formaður og Jósefína Friðriksdóttir ritari.

„Þær mega þá aldeilis hafa aðdráttar-
afl pylsurnar hennar Ingunnar“
Erla Gísladóttir verslunareigandi telur þó afleiðingar nýrrar Ölfusárbrúar verða aðrar og að mikil hætta sé á að 
fljótlega verði Selfoss orðinn svefnbær. Verslun og þjónusta geti liði undir lok á örskömmum  tíma.

Ég var beðin að halda smá 
erindi um hver mín skoðun 
væri á byggingu og staðsetn-

ingu á nýrri brú yfir Ölfusá. 
Það er því fyrsta spurning sem 

kemur upp í huga minn. Er ný brú 
yfir Ölfusá þarfasta verkefnið í sam-
göngubótum hér á Suðurlandi? Það 
er vert að velta þessari spurningu upp, 
nú þegar Vegagerðin hefur ákveðið að 
ráðast í byggingu nýrrar brúar á nýju 
brúarstæði sem beinir allri umferð 
um þjóðveg eitt, framhjá Selfossi. 

Þjóðvegurinn í gegnum  
Selfoss er undirstaða byggðar. 
Það eru og hafa alltaf verið skipt-
ar skoðanir um byggingu þessarar 
brúar og hvar best er að staðsetja 
hana. Mörg sjónarmið eru á lofti 
og það er æði margt sem verður að 
hafa í huga þegar jafn stór ákvörðun 
og þessi er tekin. Umferðaröryggi , 
flæði umferðar og hagkvæmni, þarf 
auðvitað að horfa til, en það verður 
einnig að horfa til annarra þátta eins 
og t.d. hvaða áhrif hefur breyting , 
sem þessi á byggðarlag eins og Sel-
foss. Þjóðvegurinn í gegnum Selfoss 
er eflaust helsta ástæða þess að bær af 
þeirri stærð sem Selfoss er, byggðist 
hér upp, og þjónusta og verslun var 
drifkrafturinn í atvinnuuppbyggingu 
hér og er enn. Af hverju byggðist 
þessi bær, Selfoss upp? 

Jú, hér var staður í alfaraleið. 

Tvöföldun vegar milli Selfoss 
og Hveragerðis brýnni en 
brúargerð. 
Það er rétt að velta fyrir sér, nú þegar 
að fjármagn til vegaframkvæmda er 
af mjög skornum skammti, hvort 
þessi framkvæmd sé sú brýnasta í 
samgöngumálum hér á Suðurlandi. 
Við höfum lengi beðið tvöföldunar 
á veginum milli Selfoss og Hvera-
gerðis og sú framkvæmd virðist ekki 
í sjónmáli. Þar er þó sannarlega stórt 
og mikið öryggismál um að ræða og 
framkvæmdin örugglega brýnni en 
ný brú yfir Ölfusá, 

Rétt er að spyrja hvaða rannsókn-
ir hafa verið gerðar á umferðinni 
gegnum Selfoss. Hefur það verið 
kannað hversu miklar tafir eru á 
umferð gegnum Selfoss t.d. frá 
hringtorgi við Sláturhúsið og að 
hringtorginu austan við Byko á 
aðal umferðartímanum frá júni og 
fram í ágúst? Það er jú á þeim tíma 
sem helst eru einhverjar tafir á um-
ferðinni hér í gegn og þá aðallega á 
föstudögum og sunnudögum. 

Er brúargerð aðkallandi um-
ferðaröryggismál? 
Hafa orðið mörg alvarleg slys vegna 
þess að brúin er á þeim stað sem 
hún er nú og Austurvegurinn er 
hluti þjóðvegarins? Er þetta þess 
vegna, svo mjög aðkallandi umferð-
aröryggismál? 

Hefur það verið kannað hvaða 
áhrif það hefur á atvinnulíf á Sel-
fossi að færa þjóðveginn út fyrir bæ-
inn og beina þar með, allri umferð 
framhjá bænum? 

Hefur verið kannað hvort gera 
megi breytingar á Austurveginum 
með það að markmiði að greiða fyr-
ir umferð gegnum bæinn? Núna 
er t.d. heilmikið af plássi við þessa 
aðal- umferðaræð bæjarins, notað 

fyrir trjárækt sem síðan skyggir 
mjög svo á útsýni og er varla til að 
auka umferðaröryggi við götuna. 

Hver er ávinningurinn af því 
að færa Ölfusárbrú? 
Það er ástæða til að velta öllum þess-
um spurningum fyrir sér og óska 
svara við þeim. Það er líka ástæða til 
að velta fyrir sér hver ávinningurinn 
er af því færa Ölfusárbrú, eins og til 
stendur, bæði þjóðhagslega og eins 
byggðarlega séð, með hagsmuni at-
vinnulífsins og þar með mannlífsins 
hér á Selfossi í huga. 

Við verðum að átta okkur á því 
að allsstaðar eru álagstímar í um-
ferðinni. Eins og td. í Reykjavík 
þar er hæg umferð á morgnanna og 
einnig síðdegis, alla daga allan ársins 
hring. Hér, er þetta álag í kannski 
tvo til þrjá tíma á dag, og aðeins 
á föstudögum og sunnudögum - 
yfir blá sumarið. Er það virkilega 
næg ástæða til að ráðast í svo stóra 
framkvæmd sem þessa? 

Ég óttast að ferðafólk  
flæði hér framhjá!
Ég held að við sem búum og störf-
um hér á Selfossi þurfum að gera 
okkur fulla grein fyrir hvaða áhrif 

þessi breyting getur haft á samfélag-
ið okkar. Ég óttast það, að áhrifin 
muni verða mun meiri en jafnvel 
þeir svartsýnustu hafa talið. Umferð 
og þar með ferðafólk muni flæða 
hér framhjá og sú þjónusta sem sótt 
hefur verið hingað af þeim sem leið 
hafa átt í gegnum bæinn, á leið sinni 
eftir þjóðveginum, færist hreinlega 
annað og þjónusta mun þá byggjast 
upp þar sem þjóðvegurinn liggur. Er 
það virkilega hagkvæmt að byggja 
upp þjónustu sem hér er til staðar, 
á nýju svæði? 

Það er margsannað bæði hér-
lendis og erlendis, að að þar sem 
vegastæðum er breytt á þann hátt 
að umferðinni er beint framhjá 
bæjarkjörnum, að þar minnkar 
ferðamannastraumur. Ferða-
mennirnir sem t.d. stoppa hér við 
brúarsporðinn hjá henni Ingunni í 
Pylsuvagninum, munu varla leggja 
lykkju á leið sína til að koma þar 
við, á leiðinni austur eða vestur. Þær 
mega þá aldeilis hafa aðdráttarafl 
pylsurnar hennar Ingunnar. 

Getum allt eins búist við að 
Selfoss verði að svefnbæ. 
Nei. Þeir munu eflaust koma við á 
einhverri bensinstöðinni sem olíu-
félögin munu reisa við nýja þjóð-
veginn, og þannig mun hátta um 
ótal önnur fyrirtæki hér á Selfossi 
sem hafa hreinlega lifibrauð sitt af 
því að fólk á leið í gegnum bæinn 
okkar og sækir þess vegna þjónustu 
hingað í leiðinni. 

Það er því hætta á að með flutn-
ingi brúarinnar samkvæmt þeim 
áformum sem uppi eru nú, muni 
hafa veruleg áhrif á atvinnulíf hér 
á Selfossi og við getum allt eins 
búist við að fljótlega munum við 
búa hér í svefnbæ þar sem verslun 
og þjónusta mun líða undir lok á 
örskömmum tíma. 

Eflaust finnst mörgun þetta vera 
svartsýnisraus, en ég held að ég tali 
fyrir hönd margra aðila sem eru í 
verslun og þjónustu hér á staðnum 

þegar ég lýsi ótta mínum yfir því 
hvaða áhrif þessi brú mun hafa á af-
komu þeirra fyrirtækja sem við rek-
um, og hvaða áhrif það mun síðan 
hafa á bæjarsjóð hér, ef öll verslun 
og þjónusta skreppur saman. 

Ígrundum betur  
og flýtum okkur hægt. 
Einhverntíma kemur samt að 
endurnýjun brúar yfir Ölfusá. Það 
er alveg ljóst, en ég tel að það þurfi 
mun betri rannsóknir og kannanir á 
því hvað best er að gera til að ná fram 
niðurstöðu um hvað er hagkvæmast 
þegar upp er staðið. Það þarf að 
taka tillit til byggðarsjónarmiða í 
þeim efnum.  Að mínu mati er það 
hættulegt fyrir byggðina, atvinnu-
lífið og mannlífið hér á Selfossi að 
ráðast í svo stóra framkvæmd án 
þess að ígrunda hana mun betur en 
hingað til hefur verið gert, flýtum 
okkur því hægt í þessum efnum og 
skoðum alla möguleika. 

Þar að auki þá tel ég, þetta ekki 
brýnasta verkefnið í samgöngu-
málum okkar hér á þessu svæði, og 
þeim fjármunum sem verja á í þessa 
framkvæmd tel ég skynsamlegra að 
veita í þær framkvæmdir sem eru 
mun meira aðkallandi en bygging 
nýrrar brúar yfir Ölfusá. 

Ég tek undir þau orð sem voru 
sögð við mig um daginn. Við vitum 
hvað við höfum, en vitum alls ekki 
hvað við fáum. 

Erla Gísladóttir. 
Verslunareigandi Motivo“tíska, 

hönnun og gjafavara,“ Austurvegi 9 
Selfossi. (Erindi flutt 26. febrúar sl. 

á fundi á Selfossi um Ölfusárbrú)

Erla Gísladóttir: „Þær mega þá aldeilis hafa aðdráttarafl pylsurnar hennar 
Ingunnar.“

„Þjóðvegurinn í gegnum 
Selfoss er eflaust helsta ástæða 
þess að bær af þeirri stærð sem 
Selfoss er, byggðist hér upp 
og þjónusta og verslun var 
drifkrafturinn í atvinnuupp-
byggingu hér og er enn.“ 
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Beðið í hálfa öld eftir 
nýjum vegi – en hvar 
á brúin að vera? 
Verslunarmannafélag Suður-

lands á þakkir skyldar fyrir 
að efna til fundar um Ölf-

usárbrúna. Fundurinn var haldinn 
á Selfossi 26. febrúar sl. – og fyrir 
fullu húsi. Ýmsar raddir heyrðust, 
flestar um að það væri orðið of seint 
að fjalla um efnið. Vegur og brú væru 
á hönnunarstigi og ef við æmtum 
og höfnuðum því sem þegar væri 
ákveðið rynnu peningar annað. Og 
við fengjum enga brú – hvað þá veg. 
Við misstum af lestinni. 

Vegurinn og brúin hafa verið á 
aðalskipulagi Selfoss í tæpa hálfa 
öld! Umræður um efnið hafa verið 
af skornum skammti allar götur frá 
því að skipulag gerði ráð fyrir brúnni 
norðan við þéttbýlið á Selfossi. Á 
fundinum núna var þess getið að á 
tíunda áratugnum hefðu verið uppi 
efasemdaraddir og athugasemdir 
gerðar í bæjarstjórn Selfoss. Þær 
raddir hafa að mestu hjaðnað. 

Nýr vegur eftir 60 ár!
Suðurlandsvegur um Ölfus milli 
Selfoss og Hveragerðis hefur verið 
farartálmi og einhver allra hættuleg-
astur vegspotta á Íslandi. Stefnt er að 
því að hann verði 2+1 vegur og til-
búinn árið 2022. Þá verða liðnir sex 
áratugir frá því að síðustu vegalögn 
á þessum kafla lauk. 60 árum eftir 
að betrumbætur voru gerðar á veg-
inum svo að bílar af stærri gerðinni 
gætu farið um. Það var nefnilega 
verið að byggja Búrfellsvirkjun og 
aðdrættir kröfðust betra undirlags 
á vegum. Þá var veglínunni beint 
inn á brýrnar sem voru fyrir. Þetta 
var nánast því bráðabirgðaráðstöfun. 

Fyrir bragðið eru miklar og frjálsar 
beygjur á veginum og blindhæðir 
(blindásar? ) og samskeyti sem eru 
stóhættuleg. Vegurinn hefur alla tíð 
verið með hættulegustu vegarköflum 
á landinu. Umferðarþungi og fjöldi 
bíla er allur annar núna en var fyrir 
hálfri öld

Vegaáætlun 2015 til 2026 er í 
endurskoðun. Brúin á Ölfusá norð-
an við Selfoss er á áætlun 2017 og 
það mun taka 2-3 ár að fullgera 
hana. Það er nokkuð ljóst að það 
þyrfti að taka með í reikninginn 
við endurskoðun vegaáætlunar að 
Suðurlandsvegur um Ölfus milli 
Hveragerðis og Selfoss er að flestra 
mati brýnni vegagerð en brúin á Ölf-
usá. Þetta kom m.a. fram á fund-
inum hjá Verslunarmannafélaginu 
og sveitarstjórnir Ölfus, Hvera-
gerðis og Árborgar hafa lagt á það 
áherslu. Í máli Guðmundar Vals 
Guðmundssonar, verkfræðings hjá 

Vegagerðinni, kom fram að áætlaður 
kostnaður við brúargerð og vega-
gerð milli Selfoss og Hveragerðis er 
7- 8 milljarðar króna, þar af mun 
brúin kosta 4 milljarða. 2+2 vegur 
með mislægum vegamótum myndi 
hleypa heildarkostnaði í 12-13 millj-
arða króna. 

Áfangastaður eða gegnum-
streymi? 
Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Árborgar, var meðal frummælenda. 
Rakti hún skipulagsmál og upp-
byggingu í sveitarfélaginu sem taka 
mið af því sem koma skal. Spurði 
hún spurninga eins og þeirra hvernig 
hægt væri að mæta því að hluti um-
ferðar fer út úr bænum. Hvað þyrfti 
að gera til að Selfoss yrði að „áfanga-
stað“ – og hvað aðilar í verslun og 
þjónustu auk sveitarfélagsins væru 
að aðhafast. Það kom glöggt fram 
á fundinum að umræðan er ekki 

síst um gegnumstreymi umferðar 
og hvort ferðalangurinn muni taka 
sér lykkju á leið og fara um Selfoss. 

Aðrir frummælendur á fundinum 
voru Guðmundur Lárusson, bóndi í 
Stekkum, Kjartan Björnsson, bæjar-
fulltrúi í Árborg og Erla Gísladóttir, 
kaupmaður á Selfossi. Taldi Guð-
mundur umræðu um brú eða ekki 
brú, hér eða þar, veg sunnan við 
Selfoss og hvort eitthvað kynni að 
gerast – þessi umræða væri ótíma-
bær þar sem ákveðið væri að brúin 
yrði yfir Ölfusá norðan við Selfoss. 
Brúin væri á aðalskipulagi og ekki á 
förum út af því. Kjartan Björnsson 
hefur verið talsmaður þess að Suður-
landsvegur færi suður fyrir Selfoss 
og að Ölfusá yrði brúuð sunnan og 
vestan við Kögunarhól. Andmælti 
hann því að það væri of seint að 
breyta um stefnu. Samkomulag yrði 
þó að verða um niðurstöðu. Þá lagði 
hann áherslu á að vegarlögn ætti að 
hafa forgang og brýnt væri að koma 
sjálfstæðri göngubrú upp. Erla Gísla-

dóttir óttaðist að Selfoss kynni að 
verða að svefnbæ. Jafnvel vinsældir 
pylsunnar hjá Ingunni í pylsuvagn-
inum myndu verða ofurliði bornar! 
Þó að máttur þeirra og aðdráttarafl 
væri mikil tækist þeim ekki að lokka 
ferðamenn nægilega inn í bæ. Erindi 
Erlu er birt sér í blaðinu í dag.

Fjöldi gesta í sal tók til máls og var 
nokkur hiti í mannskapnum. Skoð-
anir eru skiptar um brúarstæðið. 

ÞHH

Guðmundur Lárusson.

Kjartan Björnsson. Erla Gísladóttir.

Nýja brúin á Ölfusá á teikniborðinu. mun hún líta svona út?

Guðmundur Valur Guðmundsson.

Ásta stefánsdóttir.

Gestaboð Konubókastofu 
Rauða húsinu á Eyrarbakka 22. mars 2015

Kosningaréttur- kvenna 
barátta og framtíðarhorfur
14:00: Rósa Þorsteinsdóttir, þjóð-
fræðingur og fundarstjóri setur 
hátíðardagskrána. Hún mun lesa 
upp úr bók sinni Sagan upp á 
hvern mann á milli atriða. 
14:00: Anna Jónsdóttir, forstöðu-
kona Konubókastofunnar, segir 
nokkur orð. 
14:05: „Fiskispaði með götu-
m.“Hildur Hákonardóttir, lista-
kona og flytur hugleiðingar um 
kvennabaráttuna. 
14:25: „En amma hafði á öldunni 
gát og aflann úr fjörunni dró.“ 
Kristín Ástgeirsdóttir, sagn-

fræðingur og framkvæmdastýra 
Jafnréttisstofu, fjallar um formæð-
ur sínar og lífsbaráttu þeirra. 
14:45: Margrét Eir, söng- og 
leikkona syngur nokkur lög fyrir 
gesti.
15:00: Hlé. Veitingar í boði. 
15:10: Rósa kveður sér hljóðs.  
15:15: „Líf og störf Bríetar Bjarn-
héðinsdóttur“: Brynhildur Heið-
ar- og Ómarsdóttir, bókmennta-
fræðingur og framkvæmdarstýra 
Kvenréttindafélags Íslands, segir 
frá kvenréttindakonunni Bríeti
15:30: Hallgerður Freyja Valdi-

marsdóttir og Halldóra Íris Magn-
úsdóttir, námsmeyjar með meiru, 
segja frá því hvernig það er að vera 
ungar konur á Íslandi í dag. 
15:45: Almennar umræður. Rósa 
Þorsteinsdóttir stýrir umræðum. 

100 ára afmælissjóður og Árborg 
styrkja dagskrána

„Ágóði af Góugleðinni fer í að 
styrkja gott málefni í héraði. Að 
þessu sinni hefur verið ákveðið 
að styrkja ungmennahreyf-
ingu Björgunarsveitarinnar 
Dagrenningar á Hvolsvelli,“ 
segir Guðlaug Ósk Svansdóttir, 
markaðs- og kynningarfulltrúi 
Rangárþings eystra. Verkefn-
um björgunarsveitarinnar hafi 
fjölgað mikið með aukningu 
ferðamanna á þessu svæði.

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

S U Ð U R L A N D
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Eignaumsjón er óháður fagaðili þegar kemur að rekstri húsfélaga og rekstrarfélaga – og því frábær lausn fyrir eigendur atvinnuhúsnæðis. Í okkar umsjá 
ertu í góðum höndum - við sjáum um fjármálin, fundina, undirbúning framkvæmda og viðhalds og annarra þátta sem þarf að leysa.

Er húsfélagið í lausu lofti ?

»
Vantar óháðan aðila til að annast málefni húsfélagsins eða rekstrarfélagsins ?

Eignaumsjón hf .  – Suður landsbraut  30 – Sími 585 4800 – afgreids la@eignaumsjon. is  – www.eignaumsjon. is

Eru fleiri ábendinga-
hnappar í gangi? 
Það samrýmist ekki lögum að tilkynna 
nafnlaust um hugsanleg misferli. 

Þann 25. febrúar síðastliðinn 
kvað Persónuvernd upp úr-
skurð í máli einstaklings 

sem kvartaði til stofnunarinnar 
yfir hnappi á heimasíðu Trygginga-
stofnunar (TR) fyrir ábendingar 
um misferli. Í úrskurði sínum 
tekur Persónuvernd fram að sam-
kvæmt lögum um persónuvernd 
ætti hinn skráði rétt á vitneskju um 
vinnslu persónuupplýsinga um sig 
og einnig rétt á því að vita hvaðan 
upplýsingarnar koma. Í ljósi þess að 
hægt var að senda inn ábendingar 
án þess að gefa upp nafn né net-
fang sendanda kæmi það í veg fyrir 
að hinn skráði gæti notið réttinda 
sinna. Þegar af þeirri ástæðu færi 

vinnsla Tryggingastofnunar í bága 
við lög um persónuvernd og með-
ferð persónuupplýsinga. Einnig bæri 
Tryggingastofnun að láta af móttöku 
slíkra ábendinga. 

Tryggingastofnun ríkisins hefur 
nú þegar orðið við úrskurðinum 
og tekið ábendingarhnappinn út af 
heimasíðu sinni. Öryrkjabandalag 
Íslands fagnar því að TR hafi brugð-
ist svo skjótt við. Sá sem kvartaði 
naut hjálpar bandalagsins. 

Geta mál af þessum toga verið 
fleiri? Er þess gætt að mál seu rann-
sökuð með svipuðum hætti og þar 
sem viðkomandi hefur enga vit-
neskju um vinnslu máls á hendur 
sér?  ÞHH

Kirkjubæjarskóli sigraði 
í Lífshlaupinu 2015
Lífshlaupið er heilsu- og hvatningarverkefni  
Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. 

Kirkjubæjarskóli sigraði í 
flokki fámennustu skóla, 
Grunnskóli Vestmanna-

eyja tók þátt í flokki skóla með 
500 nemendur o. fl. og hafnaði 
í 2. sæti og Sundlaugin í Lauga-
skarði sigraði í hópi fámennustu 
vinnustaða. 

Í ráðleggingum Embættis land-

læknis um hreyfingu er börnum og 
unglingum ráðlagt að hreyfa sig í 
minnst 60 mínútur á dag og full-
orðnum í minnst 30 mínútur á dag. 

Landsmenn eru hvattir til þess 
að huga að sinni daglegri hreyfingu 
og auka hana eins og kostur er þ. 
e. í frítíma, heimilisverkum, vinnu, 
skóla og við val á ferðamáta 

Frumkvöðladagur 
Uppsveitanna í dag – 
fimmtudag 12. mars kl. 13: 00-17: 00 að Cafe mika í Reykholti. 

Dagurinn er haldinn í sam-
starfi sveitarfélaganna í 
Uppsveitum Árnessýslu 

og markmiðið er að stuðla að ný-
sköpun og hvetja hugmyndaríkt fólk 
til dáða. 

Hugað verður að því hvernig 
má komast frá hugmynd til fram-
kvæmdar. 

Stoðkerfið verður kynnt ásamt 
styrkjamöguleikum og reynslusög-
um deilt. 

Í lok dagskrár hafa áhugasamir 
tækifæri til að spjalla við ráðgjafa. 

Dagskrá
Sigríður Ó. Kristjánsdóttir, verk-

efnisstjóri hjá Impru/Nýsköpunar-
miðstöð Íslands

„Einstök íslensk upplifun“
Þórður Freyr Sigurðsson, atvinnu-

ráðgjafi og verkefnastjóri hjá SASS. 
„Stoðkerfi og styrkjamöguleikar“
Ingunni Jónsdóttur vöruhönnuð-

ur og verkefnisstjóri hjá Háskólafé-
lagi Suðurlands og Matís. 

„Nýsköpunarhugsun í námi“
Kaffihlé
Reynslusögur fyrirtækja í Upp-

sveitum Árnessýslu
Umræður um nýsköpun með 

þátttöku fyrirlesara og fundarmanna
Áhugasamir geta spjallað við ráð-

gjafa í lok fundar
Skráning á fundinn og frekari 

upplýsingar á netfanginu
asborg@ismennt.is eða í síma 898 

1957
Allir áhugasamir velkomnir. 
Ferðamálaráð Uppsveita Árnes-

sýslu
Hvað er „Nýsköpunarhugsun í 

námi“. Við inntum Ingunni Jóns-
dóttur eftir því: 

Nýsköpun í námi
Samkvæmt skilgreiningu er ný-

sköpun í sinni einföldustu mynd 
að skapa eða búa til eitthvað nýtt 

sem og endurbæta það sem þegar 
er til staðar. Á þetta jafnt við um 
nýja eða endurbætta vöru, þjón-
ustu, tækni, aðferðafræði, fram-
leiðsluaðferð, stjórnskipulag eða 
leið til sölu- og markaðssetningar. 
Nýsköpun er þó ekki það sama og 
ný hugmynd heldur er aðeins talað 
um nýsköpun þegar hugmyndinni 
eða endurbótinni hefur verið hrint 
í framkvæmd (heimild: www. vis-
indavefur.is). 

Þetta hljómar kannski einfalt en 
nýsköpun er það samt síður en svo. 
Það liggja mörg skref á milli hug-
myndar og endanlegrar útkomu, 
skref sem þarf að stíga svo vel megi 
vera. Fyrsta skrefið hlýtur þó alltaf 
að vera að læra að horfa á alla þætti 
í sínu daglega lífi með opnum en 
gagnrýnum augum og vera endalaust 
að leita leiða til þess að einfalda, laga, 
breyta og bæta umhverfið. 

Að hugsa „út fyrir kassann“ er 
nauðsynlegt í öllum geirum sam-
félagsins og því vildum við hjá Há-
skólafélagi Suðurlands leggja sérs-
taka áherslu á þann þátt þegar kom 
að því að móta eins árs diplómanám 
fyrir starfsfólk í matvælageiranum. 
Þar eins og annarsstaðar er endalaust 
pláss fyrir hagræðingu, endurbætur 
og nýjar lausnir. Í náminu er lögð 
áhersla á að kenna nemendunum 
að nálgast öll viðfangsefni sín út 
frá „hugsunarhætti nýsköpunar“ 
og finna þannig hvar þau geta bætt 
sitt nánasta vinnu umhverfi.

Nánar verður fjallað um nýsköp-
un og áherslur þess í námi Háskóla-
félags Suðurlands „Matvælabrúin 
– nýsköpun og stjórnun“ á Frum-
kvöðladegi Uppsveitanna á Café 
Mika, fimmtudaginn 12.mars milli 
kl. 13 og 16.

Ingunn Jónsdóttir

Nýsköpun í Barnaskólanum á Eyrarbakka og stokkseyri.  Mynd: ÞHH

Lífshlaup í þessu umhverfi!  Mynd af Kirkjubæjarklaustri: ÞHH



Skeifunni 3h  ll Sími: 588 5080 ll dynjandi.is

Dynjandi býður upp á hlífðar- og öryggis fatnað 
sem uppfyllir ströngustu  kröfur markaðarins. 

Hafðu samband og við aðstoðum!

Öryggis- og 
hlífðarfatnaðurFatnaður s.s.:

  -endurskin
  -hitaþolinn
  -regn
  -kulda
  -ljósboga
  -rafsuðu
 - efnaþolinn



Dugguvogi 4  · 104 Reykjavík
Sími, 520 0000 · www.velasalan.is

Einfasa og þriggja fasa 240 - 400 volt.

NGA1 PRO  
Ryðfríar 

hringrásardælur.

TOP 2 
Nettar og meðfærilegar

brunndælur. 

VXC 
Öflugar og traustar   

brunndælur.

F  
Vatns / sjódælur,

miðflóttaafls 
frá 1,5 - 18,5 kW.

CK
Olíudælur.

Neysluvatns 
dælusett
-margar stærðir
 með kút, 20 og 60 l. 
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

KJÚKLINGUR
FRÁ KÓREU
Þegar ég var að hugsa um 

hvernig ég ætti að elda föstu-
dagskjúklinginn ákvað ég að 

leita í smiðju til hennar Jennie Wall-
dén. Jennie var meistarakokkur Sví-
þjóðar árið 2013 sem er virtur titill 
þar í landi meðal matreiðslumanna. 
Hún er með skemmtilegar útfærslur 
með áhrifum frá Kóreu og Ítalíu.

Jennie er fædd í Suður Kóreu 
fyrir 39 árum. Móðir hennar var 
þá í háskólanámi og faðir hennar 
vildi ekki vera með þeim mæð-
gum. Það var til þess að barnið 
fékk ekki vegabréf, skólagöngu eða 
heilbrigðisþjónustu vegna þess að 
hún var barn ógiftrar konu. Þegar 
hún var sex ára giftist faðir hennar  
annarri konu. Það varð til þess að 
móðir hennar ákvað að láta hana 
frá sér til ættleiðingar til að barnið 
hennar gæti átt einhverja framtíð. 
Hún var ættleitt til  Kristianstad í 
Suður Svíþjóð sex ára gömul. Það 
var henni mjög erfitt þá en nú er 
hún þakklát móður sinni fyrir að 

hafa haft kjark til að skapa henni 
betri framtíð. Núna heimsækir hún 
reglulega móður sína og ömmu til 
Suður Kóreu.

Föstudagskjúklingurinn er undir 
áhrifum frá Kóreu og chili spergilkál 
sem meðlæti.

1 heill kjúklingur
50 gr. smjör
1 dl. mangómauk (mango chut-

ney)
2 hvítlauksgeirar
Safi úr  einu lime
1 msk. sojasósa
Salt eftir smekk
2 dl. grískri jógúrt
Kjúklingurinn er skorinn niður 

í bakið og flattur þannig út, einnig 
má hafa hann heilan.

Ég skar niður sæta kartöflu og 
setti í fat og lagði kjúllann yfir. (í 
uppskriftinni eru hrísgrjón sem 
meðlæti en ég sleppti þeim). Smjör-
ið er brætt við vægan hita. Hrærið 
saman smjörinu, maukinu, safan-
um úr lime, pressuðum hvítlauk 

og sojasósunni.  Makið  maukinu 
á kjúklinginn bæði undir húðina og 
yfir hann. Hitið ofninn á 175°C og 
eldið kjúklinginn í ca. klukkutíma 
eða þar til hann er eldaður. Hellið 
þá safanum í pott og hitið upp með 
jógúrtinu.

Chili spergilkál.
Spergilkálhaus sem er tekinn í 

sundur í litla bita
1 rauð papríka í litlum bitum 
1 rifinn hvítlauksgeiri 
½ - 1 rautt chili, smátt saxað
1 msk. soja
Olía til að steikja úr.
Hitið olíu á pönnu og látið græn-

metið mýkjast í nokkrar mínútur. 
Bætið við sojasósunni og látið malla 
aðeins lengur. Má salta og pipra ef 
ykkur finnst þörf á en sojasósan er 
sölt.

Þetta er mjög skemmtileg föstu-
dagsmáltíð.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, KS

Þór leikur 
gegn Njarðvík
Icelandic Glacial höllinni í Þorlákshöfn í 
kvöld, fimmtudag kl. 19:15.  
Tvö  skemmtileg lið eigast við í körfunni.
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Í síðasta blaði, 26. febrúar, birt-
um við þrjár myndir. Höfum 
fengið upplýsingar um tvær 

þeirra. Bar heimildarmönnum 
saman um að önnur myndanna 
væri af Kalmanstungu í Borgar-
firði. Hin af Bergþórshvoli. Sú 
þriðja er enn óþekkt og köllum 
eftir viðbrögðum. Vinsamlegast 
hafið samband,  við 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.

Bergþórshvoll. „Nú er Berg-
þórshvoll venjulega nefndur 
Bergþóruhvoll í daglegu tali; hefir 
það nafn að líkindum myndazt af 
því að Bergþóra kona Njáls heí-
ir verið svo rík í hugum manna.“ 
(Freyja 1895) Sr. Jón Skagan skrif-
ar í Morgunblaði 1964: „Nafnið 
Bergþóruhvoll, sem nokkuð hefur 
tíðkazt eystra, er rangmæli, sem 

enga stoð á í sögulegum rökum 
eða skjölum.“ Gaman væri að fá 
frekari heimildir um nöfnin Berg-
þórshvol og Bergþóruhvol! Eða frá-
sagnir að austan. Kannast einhver 
við að fólk í sveitinni hafi talað um 
Bergþóruhvol?

Heimildarmaður telur Guðjón 
Samúelsson, húsameistara ríkisins, 
hafa teiknað húsin á Bergþórshvoli. 
Eins og fram kemur á myndinni 
er ein burst en upphaflega hafi 
Guðjón teiknað húsið með tveim-
ur burstum. Menn hafi átt í basli 
með leka og það hafi endað með 
breytingum og einu þaki. Telur 
heimildarmaður að myndin sé frá 
því um 1950. En veit ekki hvort 
Guðjón hafi líka teiknað útihúsin!

Sigurgeir Sigurðsson biskup 
segir frá því er Þjóðleikhúsið var í 
byggingu (sem Guðjón teiknaði). 
„Það var á sumardaginn fyrsta. 
Það var ef til vill einn af hinum 
erfiðustu dögum dauðastríðs hans. 
Það átti að vígja þjóðleikhúsið um 
kvöldið. Ég var að lýsa því fyrir 
honum, að mér þætti þessi bygging 
bæði merkileg og falleg, að hún 
setti í raun og veru nýjan svip á 
þjóðlífið. Guðjón sagði: „Það er 
ekki hægt að ala upp góða menn 
nema í fallegu umhverfi." Var þetta 
ekki táknrænt fyrir mannlegt líf ?“ 
(Kirkjuritið 1. des. 1950)

Guðjón Samúelsson var fæddur 
á Hunkubökkum á Síðu 16. apríl 
1887.  Hann lést 25. apríl 1950. 
Talið er að á teiknistofu hans hafi 
legið uppdrættir að þúsund húsum.

Greint verður betur frá Kalmans-
tungu í næsta blaði.

ÞHH

ÞEKKIRÐU BÆINA?

Hálft hjól yfir hyldýpinu
Óveðursbálkur hefur nú staðið 

býsna samfellt í þrjá mánuði 
og þeir sem ferðast mikið með strætó 
fara stundum snuðför til Reykjavík-
ur þegar leið 57 fer ekki nema að 
Bifröst í stað þess að bruna alla leið 
norður á Akureyri. Ritari Harðhauss 
tekur strætó þessi misseri norður á 
Blönduós til að æfa kirkjukórinn 
og koma þá gjarnan upp einhverjar 
ferðasögur. Organistinn á Selfossi, 
Glúmur Gylfason var í Kennaraskól-
anum á sínum ungu árum og lenti þá 
í eftirminnilegri hrakningsferð sem 
verður efni þessa þáttar. Hann átti 
það erindi til Akureyrar í páskafríi 
Kennaraskólans 1963 að fá gert við 
hljóðfæri sitt sem hafði orðið fyrir 
hnjaski. 

„Þar var hljóðfærasmiður sem 
hét Friðgeir og var þá sá eini sem 
fékkst við slíkar viðgerðir hér á landi.
Ekki var flugveður og virkir dagar 
vikunnar aðeins þrír og því tekin 
rúta Norðurleiða  þriðjudag í kyrru-
viku, 9. apríl. Flug hafði legið niðri 
vegna veðurs og voru farþegar því  
margir og sumir vel þekktir, t. d. 
dr. Hallgrímur Helgason tónskáld 
í einhverjum erindrekstri og Björn 
Pálsson alþingismaður á leið til 
Löngumýrar í páskaleyfi. Hvorugur 
yrti á 19 ára drengstaulann sem von 
var. Töluðu reyndar mest hvor við 
annan en aðrir farþegar skemmtu 
sér hið besta við þær ræður. Kom 
hvort tveggja til, að útvörp voru 
þá ekki í rútum og að mennirnir 
voru bæði fróðir og skemmtilegir. 
Báðir stóðu til vinstri í þjóðmálum 
en tónskáldið þó utar á þeim kanti. 

Þar var rútan reyndar líka þar sem 
H dagur var enn ekki upp runninn. 
En hádeginum  hallaði og kvölda tók 
áður en komið væri að brúnni yfir 
Svartá í Blöndudal, þ.e. leiðarenda 
Björns. Veður og færð gerðu hvað 
þau gátu til að lengja þessa för þar 
til hún var orðin sólarhringslöng, en 
er í minningunni  orðin skemmtiför 
vegna þeirra félaga. Þó mun  bíllinn 
hafa náð til Giljareita áður en grípa 
þyrfti til keðja. A.m.k. er það eftir-
minnilegt að þar mátti ökumaður-
inn setja þær undir og virtist þá hálft 
afturhjólið vera á veginum en hálft 
yfir hyldýpinu. Fór þá um margan. 
Til Akureyrar náði rútan að morgni 
þriðjudags 9. apríl jafn snemma og 
fyrsta flugvélin frá Reykjavík lenti 
þar eftir nokkurra daga flugteppu.

Hitastigið féll um fjöldamargar 
gráður frá því lagt var af stað og 
kostaði fleiri aspir lífið en nokk-
ur dæmi eru til um. Verra þó að á 
páskamorgninum fórst Hrímfaxi við 
Oslo, 18 manns fórust á sjó: Dalvík 
Þórshöfn, Siglufirði og einnig af 
Reykjanesi, fjárskaðar og húsa-
skemmdir í vestur við Patreksfjörð.“

Síðastliðinn föstudagsmorguninn 
fór Harðhaus út í bakarí að kaupa 
nýtt brauð til Siglufjarðarferðar. 
Nokkrir Flóamenn fóru þangað 
norður með stuðningi Skeiðamanna 
til að kveða Skeiðarímu Jóa í Stapa. 
Ljót spá og leiðindaveður var en 
með því að fara Þrengslin tókst 
áttmenningunum að halda áætlun, 
bættu við hjónum úr Vogunum og 
gítar frá sama stað hjá Rauðavatni, 
bitu svo í brauð og túnfisksalat 

í safnaðarheimilinu á Blönduósi 
þar sem þeir áðu en drukku kaffi 
hjá Sigurjóni Fossamanni. Frábært 
sólblik á Skagafjörðinn fengu þau 
í ljósaskiptunum út Óslands- og 
Sléttuhlíð. Það tók fram mörgum 
Norðurljóssýningum. Eftir laugar-
dagsfyrirlestra glímdu þátttakendur 
við að útbúa sér efni til að kveða fyrir 
heiminn en Flóaþjórarnir spöruðu 
þó Skeiðarímuna til kvöldsins. Því 
lauk með eldfjörugu harmóniku-
balli. Og allir komu svo sælir heim 
í Flóa – reyndar um Laxárdalsheiði 
og Heydal – og biðu af sér hríðina 
í Staðarskála í fjóra klukkutíma. 
Þar í skála voru reyndar hvorki 
Löngumýrar-Björn né dr. Hallgrím-
ur, en Iðunnarfélagar og Flóamenn 
héldu hópinn og skemmtu sér við 
að læra og kenna og syngja lögin við 
ljóð Ragnars heitins Böðvarsson sem 
höfðu verið kynnt kvöldið áður í 
veislunni í Rauðku. Svo var smessað 
heim í Flóa:

Þó að hríði, varla er voði.
Af vist og gleði nóg.
Annað ekki er í boði
en að halda sjó. IHJ

Í Skeiðarímu segir Jói í Stapa:
Ofar vallarangan trónir
Eyjafjallajökulsvell. 
Hekla allra heillar sjónir
Hestafjall og Vörðufell. JG

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Bergþórshvoll/Bergþóruhvoll

Kalmanstunga í Borgarfirði

Óþekkt (bænhús?)

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



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa getur haft mikil  áhrif á 
bakflæði, brjóstsviða, andremmu, 
candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  
hægðartregðu og margt fleira. Hann 
hefur reynst bæði mér og mínum 
skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans 
fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma 
meltingunni í lag og halda henni í lagi.”
Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

M EIRI NÆRINGARUPPTAKA 

B ETRI MELTING

B ETRI LÍÐAN

Fæst í: Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi, Selfossi og Akureyri, Gló Fákafeni, Lifandi makaði, Mamma veit best, Heilsuverinu Suðurlandsbraut, 
Lyfsalanum Glæsibæ, Lyfjavali Mjódd, Apótekinu í Spöng, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Systrasamlagið Seltjarnarnesi, Akureyrarapóteki og organic.is

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH SUNSEEDS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH CARROT AND RAISINS

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH DATES

SPROUTED WHEAT BREAD 
WITH STEM GINGER

SPROUTED RYE BREAD
SPROUTED SPELT BREAD

RYE & STEM GINGER CAKE 
WHEAT FREE

LÍFRÆNT

ÁN MJÓLKURAFURÐA

ÁN DÝRAAFURÐA

ENGINN VIÐBÆTTURSYKUR

VEGAN

GERLAUST

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Gló Fákafeni, Víði, Lifandi markaði, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, 
Lágmúla, Laugarvegi, Smáratorgi og Selfossi, Heilsutorginu Blómavali, Græna hlekknum, Mamma veit best, Fjarðarkaup og organic.is

Fæst í: Gló Fákafeni,  Heilsuhúsinu Kringlunni, Mamma veit best og organic.is 

MEDICINE FLOWER
AROMATIC APOTHECARY

Lífrænir og hitaeiningarlausir
Allt að 70% sterkari en aðrir bragðefnis dropar

Jarðaberja
Hindberja

Ferskju
Mangó

Græn epl i
But terscotch

Dökkt  súkkulaði
Karamellu

Kaff i
Myntu

Ananas

Upplifðu nýjan heim í eldhúsinu

Breyttu bústinu í karamellubúst með 1-3 dropum

LJÚFFENGT RISTAÐ MEÐ KÓKOSOLÍU 
OG SALTFLÖGUM

ÁVÍSUN Á BETRI HEILSU 2015

... E IN MEST SELDA GÓÐGERLABLANDA Í DANMÖRKU UNDANFARIN 10 ÁR ...

H   llustufreistingar
„Ég leita eftir hreinni og næringarríkri fæðu og elska þessar 
dásamlegu freistingar.”

Góð prótein
Flókin kolvetni
Góðar fitur
og svo mikið meira ...

Inniheldur EKKI: Hveiti, sykur, ger, mjólkurafurðir og aukaefni

Katrín Edda, afrekskona í Model fitness

Fæst í: Hagkaup, Nettó Mjódd, Reykjanesbæ og Glerártorgi, Krónunni 
Bíldshöfða, Lindum og Granda, Víði, Nóatúni, Lifandi markaði, 10-11 
Austurstræti, Borgartúni og Lágmúla, Shell Suðurfelli, Hagasmára og 
Vesturlandsvegi, Melabúðinni, Heilsuhúsinu Kringlunni, Lágmúla, 
Laugarvegi og Smáratorgi, Græna hlekknum, Heilsutorginu 
Blómaval, Lifandi markaði, Mamma veit best og Fjarðarkaup

Í spírubrauði er heilkornið 
spírað, hnoðað og bakað 

án þess að nokkru sé 
viðbætt.

Við spírun eykst hlutfall 
próteins á kostnað kolvetnis, 

einnig inniheldur híðið 
fjölmörg steinefni. 

Hvað er spírubrauð?

Afhverju er það betra?



#MOTTUMARS

Árlega greinast rúmlega 70 íslenskir karlar með ristilkrabbamein

Ristilkrabbamein er eitt algengasta krabbameinið og eitt fárra sem hægt er að koma í veg fyrir með leit. Mikilvægt er að þekkja einkennin 
og þeir sem eru 50 ára og eldri ættu að ræða við sinn lækni um leit að ristilkrabbameini.

TAKTU ÞÁTT
Í MOTTUMARS

Hugsaðu um eigin rass

SKRÁÐU ÞIG Á MOTTUMARS.IS

&

TAKTU ÞÁTT
Í MOTTUMARS

Hugsaðu um eigin rass

SKRÁÐU ÞIG Á MOTTUMARS.IS
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