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Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum
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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

Sjónvarpsdagskráin > 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Fæst í verslunum BYKO og N1 um allt land
www.ultraglozz.is 

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)

Styrkir lakkið

Þolir tjöruþvott 

Níðsterk langtímavörn

Hægt að byggja upp meiri 
vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður 
sem dropafæla

Mjög virk vörn gegn 
upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu

Gefur djúpan, 
fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

Bílabón
Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

Ekki vax heldur 
glerhörð brynja (paint sealant)
Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörn
Hægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum
Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  
Létt í vinnslu
Gefur djúpan, 
fallegan gljáa
Af notendum talið alsterkasta handbónið á markaðnum

Bílabón Ending – Vörn – Gljái

UltraGlozz
®

Ekki vax heldur glerhörð brynja (paint sealant)Styrkir lakkið
Þolir tjöruþvott 
Níðsterk langtímavörnHægt að byggja upp meiri vörn á völdum flötum

Gagnast vel á framrúður sem dropafæla
Mjög virk vörn gegn upplitun sólarljóss  

Létt í vinnslu
Gefur djúpan, fallegan gljáa

Af notendum talið alsterkasta 
handbónið á markaðnum

BílabónEnding – Vörn – Gljái

UltraGlozz®

UltraGlozz®

StarfSemi Sundhallar SelfoSS 
flytur í nýju viðbygginguna

Laugardaginn 27. júni nk. kl. 9:00 opnar Sundhöll Selfoss í nýju viðbyggingunni sem 
vígð var þann 17. júní sl. Þá færist aðalinngangur Sundhallarinnar frá Bankavegi að 
Tryggvagötu. Bílastæði eru við hlið nýju viðbyggingarinnar og við Bankaveg og eru 
íbúar líka sérstaklega hvattir til að nýta reiðhjólin. 

vegna færslu á starfseminni verður Sundhöll Selfoss 
lokað frá kl. 12:00 föstudaginn 26. júní nk.  

Sveitafélagið Árborg

25. Júní 2015
11. tölublað 4. árgangur S U Ð U R L A N D

10Selfosssögur8-9 Hver verða  
næstu skref? 12 Lambakjöt og 

rabarbari

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

„Stöndum á hengiflugi!“
„Ætli lýsingin sé ekki að við stöndum á hengiflugi og vonum 

að detta ekki fram af. Allir skíthræddir um að það verði 
verðfall núna á kjöti og það má enginn við því,“ segir Guðný 

Tómasdóttir, svínabóndi á Ormsstöðum um stöðuna að loknu 
verkfalli. Sjá frétt á síðu 2. 

ÞHH

Guðný Tómasdóttir um æskilega aðkomu ríkisins:  “Þetta var deila dýralækna og ríkis en bændur sem voru ekki aðilar að deilunni 
urðu fyrir gríðar miklu tjóni. Það er því mikil óvissa framundan í greininni eftir þetta verkfall.“
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Stöndum á hengiflugi!
„Ætli lýsingin sé ekki að við 

stöndum á hengiflugi og von-
um að detta ekki fram af. Allir 

skíthræddir um að það verði verðfall 
núna á kjöti og það má enginn við 
því,“ segir Guðný Tómasdóttir, svína-
bóndi á Ormsstöðum um stöðuna að 
loknu verkfalli. 

„Ég get bara svarað fyrir mig að ég 
hefði við venjulegar aðstæður slátr-
að 480 grísum á þessu tímabili sem 
verkfallið var en slátraði 180. Staðan 
inni á búinu hjá mér er yfirleitt góð 
með pláss og því myndaðist ekki mikil 
spenna vegna þrengsla en eingöngu 
vegna fjárskorts,“ segir Guðný. „Það 
tekur marga mánuði að vinna það upp 
og ef verðfelling kemur til á kjöti mun 
það setja stórt strik í reikninginn. Í 
framhaldi er mikið kjöt til bæði inni 
á frosti og inni á búunum og erfitt er 
að ráða í hvernig það á eftir að vinna 
úr því.“ 

Guðný segir alla hrædda um að það 

komi til verðhruns og ekki þá bara 
í svínakjöti heldur öllu kjöti. „Það 
má enginn við því. Auðvitað er núna 
verslunin að ýta mikið á það að það 
verði verðhrun og getur hún mikið 
ráðið því. Þeir vita að mikið kjöt er til 
og pressa verðið niður. Auðvitað væri 

æskilegt að stjórnvöld kæmu að mál-
um enda var þetta deila dýralækna og 
ríkis en bændur sem voru ekki aðilar 
að deilunni urðu fyrir gríðar miklu 
tjóni. Það er því mikil óvissa framund-
an í greininni eftir þetta verkfall.“

ÞHH
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Flott föt, fyrir flottar konur
Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Árið er 1915. Íbúar á landinu eru skráðir 88076. Þar af eru konur 40 
ára og eldri 14313. Þær fengu kosningarétt. Þær sem voru 40 ára árið 

1915 fæddust 1875. 1875 voru stúlkur á 1. ári 964. 40 árum síðar (1915) 
var hópurinn kominn niður í 544. 420 höfðu ekki náð því að verða fertugar. 
44% úr árganginum 1875 hafði fallið frá (ef við gerum ráð fyrir að jafn 
margar stúlkur hafi flutt til lands sem úr landi á tímabilinu 1875-1915).
Horfum til dagsins í dag. Þær sem fæddust árið 1974 voru 2182. 40 árum 
síðar eru þær 2206! Hópurinn er álíka stór. 
Getum við sett okkur í spor þeirra kvenna á Íslandi sem náðu því að fá 
kosningarétt 1915? Lífsreynslan sem þær búa við er allt önnur 1915 en 
öld síðar. Það liggur við að hægt sé að fullyrða að konur í dag hafi efni á 
að gera sér í hugarlund hvernig þjóðfélagið verði um einhver ár. Hverju 
skipti kosningarétturinn fyrir konur árið 1915 og hverju samsvarar hann í 
dag? Hverjar eru óskir og væntingar ungra kvenna? Þeirra sem eru 40 í dag?
Í blaðinu í dag glíma 7 konur við spurningu um framtíðina: Hver verða 
næstu skref? Í raun eru svör þeirra á einn veg: jafnræði.  Fyrirsagnirnar 
tala sínu máli: Þrátt fyrir það sem unnist hafi verði áfram að sækja fram. 
Á öllum sviðum. „Það er einmitt þegar okkur hefur miðað vel að það er 
mikilvægt að við höllum okkur ekki aftur og teljum að baráttunni sé lokið.“ 
„ ... baráttan fyrir jafnrétti kynjanna mun að miklu leyti snúast um á næstu 
árum, að menntun og starfsreynsla kvenna og karla sé jafngild til launa og 
starfa.“  „Það dugir ekki að blása bara til hátíðarhalda einn dag, næstu skref 
í jafnréttisbaráttu þurfa að verða í þá átt að koma umræðu um jafnrétti og 
kynjafræði oftar og víðar að.“ „Kvenréttindabarátta og jafnréttisbarátta eru 
eilífðarverkefni.“ „Fjölskyldustefna er eitthvað sem þjóðin þarf að huga 
að.“ „Við þurfum að halda áfram að koma í veg fyrir hreinan kynbundinn 
launamun.“ „Ég held að það skipti miklu máli fyrir framtíðarsýn kynja-
jafnréttis að konur og karlar vinni hlið við hlið að framgangi þess.“ Við 
munum halda áfram að fjalla um næstu skref inn í framtíðina.

Þorlákur Helgi Helgason

Hver verða næstu skref?

LEIÐARI

ÞAÐ VAR OG...

17. júní 1915
Meðan þessu fór fram var altaf leikið 
á lúðra öðru hvoru, en úti á horni 
vallarins var selt sælgæti. Þar var og 
hringekja og hrossbykkja þar inn-
an í. Ennfremur rólur, og sáum vér 
þar ýmsa heldri borgara róla sér og 
krökkum sínum í loftköstum mikl-
um. — Loks var farið að dansa, 
en þá fórum vér ofan í bæ. (Vísir 
19.6.1915)

Líknarsjóður
Sigríðar Melsted , 

stofnaður 18. ág. 1914 af Boga Th. 
Melsted með jörðinni Keldnakoti 
í Stokkseyrarhreppi, til stofnunar 
hælis handa ógiftum, heilsuveikum 

og bágstöddum konum. Skipulags-
skrá staðfest 13. okt. 1914. Sjóður 
í árslok 1915 auk jarðeignarinnar 
kr. 112.51.

Kynslóð af 
hálfvitum!
Sérílagi vítir höfundur meðferðina á 
vinnukonum hér í Reykjavík, t. d. 
laugaferðir og eyrarvinuu. Greinin (í 
Fjallkonunni 1885) endar á þessum 
orðum:

»Það er vonandi að þessi kvenna-
þrældómur í Reykjavík fari þverr-
andi, því vér teljum það engar 
framfarir, þótt Reykvíkingar kæmu 
upp þrælastétt í landinu eða nýrri 
kynslóð af hálfvitum«.

Þetta var ágæt vakningargrein ... 

Biskup íslands hefur sem kunnugt er skipað sr. Guðbjörgu Arnardóttur í emb-
ætti sóknarprests í Selfossprestakalli og sr. ninnu Sif Svavarsdóttur í embætti 
prests í Selfossprestakalli frá 1. ágúst n.k. Við óskum þeim til hamingju og 
árnum þeim heilla í starfi. (Mynd af vef Selfosskirkju)

Sumartónleikar 
í Skálholti 

Sunnudaginn 28. júní kl. 17: 
00 hefjast Sumartónleikar í 
Skálholti í 41. sinn. Tónleik-

arnir standa yfir í um fimm vikur, 
fram yfir verslunarmannahelgi. Sjá 
vefsíðu hátíðarinnar: www. sum-
artonleikar.is

Æskulýðsnefnd Blá-
skógabyggðar: 

Gætið að 
réttindum 
og skyldum 
ungmenna

„Í Bláskógabyggð erum við svo 
lánsöm að fremur auðvelt er 
fyrir börn og unglinga að fá 

vinnu yfir sumartímann. Á Íslandi 
hafa mörg stéttarfélög lýst yfir 
áhyggjum sínum af því að ung-
menni á vinnumarkaði eigi oft á 
tíðum undir högg að sækja. Þau 
séu ekki upplýst um réttindi sín 
og skyldur, s.s. vinnutíma, öryggi, 
orlofsgreiðslur og ráðningasamn-
inga. 

Æskulýðsnefnd tekur undir 
þessar áhyggjur og vill koma þeim 
tilmælum áleiðis til sveitarstjórnar 
að hún hvetji atvinnurekendur í 
sveitarfélaginu til þess að huga að 
réttindum og skyldum ungmenna 
sem þeir ráða til vinnu. Einnig má 
benda foreldrum, forráðamönn-
um og ungmennum sjálfum á 
vefsíðu umboðsmanns barna, 
barn.is en þar er að finna allt það 
sem þarft er að vita um réttindi og 
skyldur barna og ungmenna sem 
eru á vinnumarkaði.“

Guðný Tómasdóttir: „Auðvitað væri æskilegt að stjórnvöld kæmu að málum 
enda var þetta deila dýralækna og ríkis en bændur sem voru ekki aðilar að 
deilunni urðu fyrir gríðar miklu tjóni.“ Hér er Guðný ásamt Hallgerði Hauks-
dóttur, formanni Dýraverndarsambands íslands.

Goslokahátíð 2015

Goslokahátíð Vestmannaeyja, sem haldin er 2.-5.júlí verður fjölbreytt og 
skemmtileg, eins og ávallt, og eitthvað í boði fyrir alla.



Ármúli 32, 108 Reykjavík 
Sími 568 1888

www.parketoggolf.is

H
ar
ðp

ar
ke
t

Þýsk gæði!



4 25.  Júní  2015

Átakastjórnmál og þjóðarhagsmunir
Átakastjórnmál eru leiðinleg 

og það sem meira er, þau 
geta valdið gríðarlegum 

skaða. Eitt alvarlegasta dæmið um 
slíkt í seinni tíð hefði getað valdið 
verulegum skaða, en það var þegar 
Sjálfstæðismenn greiddu atkvæði 
gegn því í mars árið 2012 að þrotabú 
gömlu bankanna færu að öllu leyti 
undir gjaldeyrishöftin. Með þeirri 
lagasetningu var samningstaða Ís-
lands gagnvart kröfuhöfum styrkt til 
mikilla muna. Rökstuðningur Sjálf-
stæðismanna gegn þeim lögum var 
ekki efnismeiri en sá að ekki væri 
hægt að styðja tillögur ríkisstjórnar 
Jóhönnu Sigurðardóttur. 

„Þessa ríkisstjórn er ekki hægt að 
styðja í þessu máli frekar en nokkru 
öðru“ sagði formaður Sjálfstæðis-
flokksins Bjarni Benediktsson þegar 
greidd voru atkvæði um að færa er-
lendar eigur þrotabúa gömlu bank-
anna undir gjaldeyrishöftin í mars 
2012. 

Að eiga í átökum við ríkisstjórnina 
virtist þá mikilvægara en að verja 
hagsmuni Íslendinga. Sem betur 
fer fyrir þjóðarhag þurfti formaður 
Sjálfstæðisflokksins að lúta í lægra 
haldi fyrir stjórnarmeirihluta rík-

isstjórnar Samfylkingarinnar og 
Vinstri grænna í þessu mikilvæga 
máli. 

Nú er Bjarni Benediktsson í stöðu 
fjármála- og efnahagsráðherra og 
kynnti nýverið lausn á haftamálinu 
sem byggir algerlega á lögunum sem 
hann var áður á móti. Auk þess sem 
lausnin grundvallast á þeim leiðum 
sem varðaðar voru í tíð síðustu rík-
isstjórnar þ. e. á samningum við 
kröfuhafa og útgönguskatti. Hvar 
værum við stödd ef formanni Sjálf-
stæðisflokksins hefði tekist það 
ætlunarverk sitt að koma í veg fyrir 
lagasetninguna þann 12. mars 2012? 

Mörg nauðsynleg skref hafa verið 
tekin til að verja hagsmuni íslenska 
þjóðarbúsins vegna hruns bank-
anna og krónunnar. Lagasetningin 
2012 sem setti þrotabúin að öllu 
leyti undir gjaldeyrishöftin var eitt 

slíkt skref og afar mikilvægt. Sjálf-
stæðisflokkurinn greiddi atkvæði 
gegn þeirri lagasetningu og Fram-
sóknarflokkurinn sat hjá. Fram-
sóknarflokkurinn, sem nú kallar 
sig hetjur og stærir sig af að hafa 
haft betur í viðureign við kröfuhafa 
sat hjá við afgreiðslu lagafrumvarps 
vinstristjórnarinnar sem gjörbreytti 
samningsstöðu Íslendinga gagnvart 
kröfuhöfunum og tryggði okkur 
yfirhöndina. 

Ég hef ekki heyrt aðra skýringu á 
afstöðu formanns Sjálfstæðisflokks-
ins frá því í mars 2012 en þá að 
hann gæti bara ekki stutt neitt sem 
sú ríkisstjórn sem þá var lagði til 
og ekki veit ég hvers vegna Fram-
sókn sat hjá. Getur einhver skýrt 
þessa afstöðu núverandi stjórnar-
flokka með öðru en því að þeim 
sé það tamast að stunda skaðleg 
átakastjórnmál? 
Oddný G. Harðardóttir þingmaður Oddný G. Harðardóttir

ÚTGEFANDI: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. Dreifing: Íslandspóstur

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 9.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 
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Selfoss inn á hvert heimili!

Jónsmessuhátíð á Eyrarbakka
Það var enginn svikinn af 

Jónsmessuhátiðinni á Eyrar-
bakka sl. laugardag. Meira að 

segja létti til upp úr hádegi. Boðið 
var til veislu og gestum í heimahús. 
Gestakaupmenn í Laugabúð en 
Magnús Karvel líka, glæsilegt far-
fuglaheimili í Frystihúsinu var til 
sýnis og vestast í lengjunni var 
sjávarfang hjá Geira. Þar er gott 
að koma. Vinir í eldri kantinum 
úr vinabænum Þorlákshöfn sungu 
í kirkjunni undir stjórn Ásu Berg-
lindar Hjálmarsdóttur. Húsið og 
sjóminjasafnið voru opin upp á gátt 
og tónleikur og sýningar víða um 
þorpið.  ÞHH

Bókamarkaður Bókabæjanna austanfjalls: 

Sjálfboðaliða vantar í sumar!
„Okkur vantar sjálfboðaliða til 

að standa vaktina með okkur 
í sumar,“ segir Ruth Ásdísar-

dóttir, verkefnastjóri Bókabæjanna 
austanfjalls. Bókamarkaður Bóka-
bæjanna opnar í Hveragerði föstu-
daginn 26. júní kl. 12. Bókamark-
aðurinn verður opinn allar helgar 
í sumar frá kl. 12-18 föstudag og 
fram á sunnudag. Honum lýkur 
svo helgina 14-16. ágúst. 

„. Við áætlum að það verði alltaf 
tveir og tveir á vakt þannig að eng-
um ætti að leiðast,“ segir Ruth. 
„Hægt er að vera eingöngu 3 klst. í 
senn ef áhugi er fyrir því. Þá verður 
vöktunum skipt niður frá 12-15 og 
15-18. Nú eða það er hægt að taka 
eina heila vakt. Allt eftir því hvað 
hentar best fyrir þig. Uppákomur 
verða um hverja helgi, þannig að 
það verður líf og fjör allar helgar 
í sumar. Það er einlæg von okkar 
að þú viljir leggja hönd á plóg og 
hjálpa okkur að gera bókamarkað-

inn veglegan og skemmtilegan svo 
hann geti fest sig í sessi sem reglu-
legur viðburður í Bókabæjunum 
austanfjalls.“

Ruth hvetur áhugafólk til að 
senda staðfestingu á tölvupóstfang-

ið: ruthaustanfjalls@gmail.com ef 
áhugi er fyrir hendi að hjálpa til. 
Og taka fram hvaða vakt hentar 
best – gefa upp síma og fullt nafn 
svo hægt verði að skrá það í vakta-
planið. 

„Hvar værum við stödd ef 
formanni Sjálfstæðisflokks-
ins hefði tekist það ætlun-
arverk sitt að koma í veg 
fyrir lagasetninguna þann 
12. mars 2012?“

Bækur spretta fram á ólíklegustu stöðum. Hér stendur Hjördís Þorfinnsdóttir 
við bókakassa við heimilið á Selfossi. Bókabæjarhugmyndin verður víða 
að veruleika.
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Lífæð samskipta

Strengir Mílu tengjast öllum íslenskum heimilum beint eða óbeint með þjónustu við þá 

sem þjónusta þig. Hvort sem þú færð símtal, sjónvarpsefni, heimsfréttirnar yfir netið, 

tölvupóst með boði í afmæli eða skoðar nýja mynd af hvítvoðungnum í fjölskyldunni á 

Facebook, leggur Míla metnað sinn í að boðin berist þér hratt og örugglega.

Míla byggir upp og rekur fullkomnasta fjarskiptanet á Íslandi. Míla sér fjarskipta-, síma- og afþreyingar  fyrirtækjum fyrir aðstöðu og dreifileiðum um net 
ljósleiðara og kopar strengja sem tengja byggðir landsins við umheiminn. Míla er mikilvægur hlekkur í öryggisfjarskiptum landsins á sjó, landi og lofti.

www.mila.is

Undir sama þaki
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CURCUMIN GOJI BERHAWAIIAN 
NONI

MAGNOLIA 
OFFICINALIS

• Heilbrigður svefn
• Upphaf svefns
• Samfelldur svefn
• Þunglyndi og kvíði

• Ónæmiskerfi
• Veikindi
• Blóðþrýstingur
• Sýkingar

• Liðamót
• Bólgur
• Gigt
• Hjarta- og æðakerfi

• Hár, húð og neglur
• Vellíðan
• Sjón og minni
• Stútfull af 

andoxunarefnum, 
vítamínum, steinefnum, 
amínósýrum og fitusýrum

Gullkryddið Veikindabaninn Hamingjuberin Heilbrigður svefn

Fáanlegt í nær öllum apótekum landsins, Lyfja, Apótekið, Apótekarinn, Lyf og Heilsa, Lyfsalinn, Heilsuhúsið, Hagkaup, 
Fjarðarkaup, Orkusetrið, Lifandi Markaður, Sportlíf, Heilsuhornið Blómaval, Heilsuver, Heilsulausn.is og Heimkaup

Býður betra val Alltaf 100% náttúrulegt www.balsam.is

Natural Health Labs

Vígsla viðbyggingar sundlaugarinnar á Selfossi: 

Glæsilegt mannvirki!
Margt var um manninn 

við vígslu viðbyggingar 
sundhallarinnar á Sel-

fossi 17. júní. Réttnefni væri líklega 
að segja að það hefði verið vígsla 
aðalbyggingar sundlaugarinnar. 
Glæsilegt mannvirki og fallegur 
arkitektúr. Gunnar Egilsson, for-
maður bæjarráðs Árborgar greindi 
frá aðdraganda og rakti byggingar-
söguna, en það hefur tekið um ár að 
koma því upp. Næstu vikur verða 
nýttar til að ljúka við og verður hús-
ið þá opnað almenningi. Sr. Axel 
Á. Njarðvík blessaði mannvirkið 
og síðan hófust leikar í „gömlu“ 
útilauginni. Var þar margt sprell-
að. Pétur Kristjánsson og Marteinn 
Sigurgeirsson endurtóku sund sem 
þeir höfðu þreytt við opnun sund-
hallarinnar árið 1960. Viðukenn-
ingu hlutu og þeir sem byggðu 
flottustu sandkastalana þá fyrr um 
daginn í Sigtúnsgarðinum. 

ÞHH

Umferðin á Suðurlandi 
janúar – maí:

Mest 
aukning 
um Mýr-
dalssand 
Það virðist verða enn ein 

sprenging í akstri í austur-
hluta Suðurlands. Bílum um 

Mýrdalssand hefur fjölgað um ríf-
lega tíu prósent fyrstu fjóra mánuði 
ársins borið saman við bílafjöldann 
á sama tíma í fyrra. 2014 jókst um-
ferðin um tugi prósenta frá 2013 
– og nú er ein sveiflan enn. 

ÞHH

Umferðin á Suðurlandi 2015 og 2014
Fjöldi bíla. Tímabil: janúar-maí

Hringvegur á 
Mýrdalssandi

Hringvegur vest-
an Hvolsvallar

Hringvegur á 
Hellisheiði

2014 2008 9482 27422

2015 2225 9855 27011

Breytingar  
2014-2015

10,8% 3,9% -1,5%

Heimild:  Vegagerðin

Umferðin um Hellisheiði dróst eilítið saman enda lokanir, ófærð og vegalagnir 
á tímabilinu.

Skemmtileg tilbreyting
Fínpússaðir glæsivagnar í eldri 

kantinum, forvitið fólk og 
sérfræðingar. Allt í senn á 

völlunum við Gesthús um sl. helgi. 
Það er skemmtileg tilbreyting sem 

við megum eiga von á um sólstöður. 
Landsmót Fornbílaklúbbs Íslands 
var sem sé haldið á Selfossi með á 
þriðja hundrað bílum og enn fleira 
fólki.  ÞHH



Hafðu þá samband við Elínborgu 
 í síma 483 4000 / 861 6866

eða í elinborg@hveragerdi.is
Föstudaginn 26. júní kl. 16.00 – 18.00
Laugardaginn 27. júní kl. 12.00 – 18.00
Sunnudaginn 28. júní kl. 12.00 – 18.00

HEFUR ÞÚ EITTHVAÐ 
AÐ SÝNA EÐA SELJA?

AÐGANGUR ÓKEYPIS ALLA DAGANA
www.blomibae.is

SÝNINGIN ER OPIN:
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Við þurfum að sækja fram 
Íslendingar hafa áorkað ótrú-

lega miklu í jafnréttismálum á 
undanförnum áratugum. Ekki 

eingöngu hvað varðar jafnrétti 
kvenna heldur einnig hvað varðar 
kynhneigð, uppruna og trú svo fátt 
eitt sé nefnt. Einnig höfum við upp-
lifað stefnubreytingu og stórstígar 
framfarir hvað varðar aukin réttindi 
fatlaðs fólks. Allt þetta eru góðar 
breytingar sem gera samfélag okkar 
enn betra, fyrir alla. En alltaf er hægt 
að gera betur og verkefninu lýkur 
aldrei. Það er einmitt þegar okkur 
hefur miðað vel að það er mikilvægt 
að við höllum okkur ekki aftur og 
teljum að baráttunni sé lokið. 

Baráttunni lýkur nefnilega aldrei. 
Ef ekki miðar áfram þá erum við í 
raun í stöðnun, á leiðinni aftur á 
bak. Bakslag í baráttu fyrir lýðræðis-
legum réttindum er vel þekkt. Við 
verðum að vera vakandi fyrir því að 
slíkt gerist ekki hér. 

Þau verkefni sem blasa við hvað 
varðar réttindabaráttu kvenna eru 
ekki hvað síst í okkar eigin hönd-
um. Við þurfum núna að sækja 
fram. Nýta þá miklu menntun sem 
konur hafa í auknum mæli sótt sér. 
Við eigum að sækja ótrauðar fram 
á þeim vígstöðvum sem áður hafa 
verið herteknar af karlmönnum. 
Við eigum að hafa trú á því að það 
sem við höfum fram að færa sé jafn 
merkilegt og framlag karla og beri 
að meta með sama hætti. 

Jafnréttisbarátta kvenna er háð af 
þeim sjálfum en það þarf að virkja 

karlana. Virkja þá enn frekar til þátt-
töku í rekstri heimila og umönnun 
barna. Virkja þá til þátttöku í hinum 
svokölluðu kvennastörfum og ráðast 
síðan í sameiningu til atlögu við hin 
hefðbundnu gildi, aðferðir og hefðir 
um að eitthvað henti konum betur 
en körlum. 

Við þurfum öll að fá að vera við 
sjálf. Við eigum að geta hvílt sátt í 
þeim ákvörðunum sem við tökum 
enda séu ákvarðanirnar teknar á okk-
ar eigin forsendum en ekki forsend-
um eða aðstæðum sem samfélagið 
eða hefðir með einum eða öðrum 
hætti þröngva okkur í. Við eigum að 
fá sömu umbun og viðurkenningu 
fyrir sömu störf. Þannig verðum við 
öll sjálfstæðir einstaklingar búandi í 
fordómalausu samfélagi.

Aldís Hafsteinsdóttir
bæjarstjóri HveragerðisbæjKonur og karlar vinni hlið við hlið 

Að fortíð skal hyggja er 
framtíð skal byggja eru 
forn sannindi en samt ei-

líflega ný. Ég óska okkur öllum til 
hamingju með daginn, 19. júní. Ég 
óska okkur ekki síður til hamingju 
með lýðræðið, með kosningaréttinn 
sem gerir okkur kleift að hafa áhrif á 
hvernig samfélagi við viljum búa í. 
Ég vona að þessi dagur minni okkur 
á þann rétt, minni okkur á mikil-
vægi þess að nýta kosningaréttinn 
sem svo margar formæður okkar 
og -feður lögðu sál sína í að yrði 
að veruleika. Í gegnum tíðina hefur 
mér fundist sem bylgja umræða og 
áhersla á jafnrétti gangi í öldum, lík-
um sjávaröldum, og sjöunda hver 

er stór. Núna hefur aldan sig hátt 
og ég dáist að feministum dagsins í 
dag, konum og körlum sem benda 
okkur undanbragðalaust á það sem 

þeim finnst að. Margt hefur áunnist 
í jafnréttismálum, en samt er svo 
margt óunnið. Kynbundin launa-
munur er enn óþolandi staðreynd, 
konum í stjórnun fjölgar of hægt og 
fleira mætti telja. En ég held að það 
skipti miklu máli fyrir framtíðarsýn 
kynjajafnréttis að konur og karlar 
vinni hlið við hlið að framgangi þess, 
og það er einmitt það sem ég skynja 
að sé að gerast í dag í síauknum 
mæli. Jafn réttur allra eru sjálfsögð 
mannréttindi. 

Valgerður Sævarsdóttir, forstöðu-
maður bókasafns ML og formaður 

byggðaráðs Bláskógabyggðar 

Jafn réttur karla og kvenna
-til menntunar, starfa og launa-

Fyrir ríflega hundrað árum 
var konum tryggður að lög-
um sami réttur og körlum til 

menntunar og hefur fjöldi kvenna 
sem afla sér framhaldsmenntunar 
aukist stöðugt. Frá árinu 1984 hafa 
konur verið fjölmennari en karlar 
í hópi nemenda á sérskóla- og há-
skólastigi á Íslandi. Þrátt fyrir stór-
aukna sókn kvenna í háskólanám 
síðastliðna áratugi er námsval enn 
mjög kynbundið. Meirihluti nem-
enda í uppeldisfræði og kennara-
námi og í heilbrigðisgreinum eru 
konur, en þær eru í miklum minni-
hluta í tæknigreinum og verkfræði. 

Þessi aukna sókn í menntun og sú 
fjárfesting sem í því felst skilar sér 
ekki til kvenna. Í kjarakönnun sem 
Bandalag háskólamanna á Íslandi lét 
vinna árið 2013 voru laun og kjara-
tengdir þættir félagsmanna skoðað-

ir og sýndu niðurstöður talsverðan 
launamun milli kynja hjá öllum 
vinnuveitendum. Þannig reyndist 
vera línulegt samband milli launa 
og fjölda kvenna í aðildarfélagi, því 
fleiri konur þeim mun lægri laun. 

Á sama tíma og réttur til menntun-
ar var jafnaður milli kynja var fest í 
lög að konur ættu sama rétt til emb-
ætta og karlar. Jafnréttislög komu 
síðar til sögunnar þar sem kveðið er 
á um jafnan rétt kynjanna til starfa. 
Konur hafa vissulega haslað sér völl 
í mörgum starfsgreinum, bæði hjá 
hinu opinbera og í einkageiranum 
og sótt fram innan ýmissa félaga-
samtaka. Enn koma þó upp tilvik 
þar sem brotið er gegn ákvæðum 
laganna . 

Þetta er meðal þess sem barátt-
an fyrir jafnrétti kynjanna mun að 
miklu leyti snúast um á næstu árum, 

að menntun og starfsreynsla kvenna 
og karla sé jafngild til launa og starfa. 
Margir vinnuveitendur hafa áttað sig 
á þessu og gert ráðstafanir í átt til 
breytinga. Betur má þó ef duga skal. 
Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 

Sveitarfélagsins Árborgar

Opin augu gagnvart 
raunverulegu jafnrétti
Þann 19. júní var þess víða 

minnst að 100 ár eru síðan 
konur hlutu kosningarétt. 

Kannski finnst mörgum að fullu 
jafnrétti sé náð meðal kynjanna 
og í tilefni þess að þann 1. ágúst 
munu tvær konur gegna embætti 
í Selfosskirkju fylgir oft viðkvæðið 
að við konur séum nú að taka yfir í 
kirkjunni. Staðreyndin er hins vegar 
sú samkvæmt tölum sem teknar 
voru saman fyrr á þessu ári að 23% 

sóknarpresta eru konur á móti 77% 
körlum. Það er örugglega víðar þar 
sem því er haldið fram að jafnrétti 
sé náð en raunverulegar tölur segja 
annað. Það dugir ekki að blása bara 
til hátíðarhalda einn dag, næstu 
skref í jafnréttisbaráttu þurfa að 
verða í þátt átt að koma umræðu 
um jafnrétti og kynjafræði oftar og 
víðar að. Að kenna okkur og yngri 
kynslóðinni að vera læs á hvernig 
ákveðnum hópum þjóðfélagsins er 

markvisst haldið niðri með ómeð-
vituðum skilaboðum. 

Sr. Guðbjörg Arnardóttir prestur

Hugarfarið 
skiptir mestu máli
Í ár eru sannarlega tímamót þegar 

íslenskar konur hafa haft kosn-
ingarétt í eitt hundrað ár. Það 

eigum við að þakka ótrúlegu hug-
rekki, réttsýni og staðfestu kvenna 
eins og Bríetar Bjarnhéðinsdóttur 
sem gekk í fararbroddi þeirrar fylk-
ingar sem náði fram þessum mikla 
árangri fyrir einni öld. 

Á þeim tíma sem liðin er hefur 
margt áunnist í jafnréttisbaráttunni 
og sú kynslóð sem nú er að alast upp 
tekur þeim réttindum sem sjálfsögð-
um hlut og það er svo sannarlega 
merki þess að árangur hefur náðst og 
í dag er jafnrétti á Íslandi samkvæmt 
lögum. 

En betur má ef duga skal og við 
verðum að halda vöku okkur, þvi 
jafnréttisbaráttan er sístætt verkefni. 
Henni verður ekki lokið í eitt skipti 
fyrir öll. Það er hugarfarið sem skipt-
ir mestu máli og þar er enn nokkuð 
í land. Best væri ef bæði konur og 
karlar drægju þann vagn saman. Þó 
má ekki gleymast að stærsta skrefið 
hefur þegar verið stigið, en kven-
réttindabarátta og jafnréttisbarátta 
eru eilífðarverkefni. Það verður ætíð 
og ævinlega að halda vöku sinni á 

vegferðinni að settu marki sem verð-
ur þegar fullu jafnrétti hefur verið 
komið á bæði í orði og á borði. 

Við höfum sýnina svo skýra í okk-
ar kristnu trú. Hún boðar jafnrétti 
og systkinasamfélag, þar sem hver 
og einn, karl og kona, er metin að 
verðleikum, og þegar það hugarfar 
hefur náðst þá varir það samfélag að 
„hér sé enginn Gyðingur né grískur, 
þræll né frjáls maður, karl né kona“ 
heldur séum við öll eitt, - öll jafn 
ábyrg sem samverkafólk á þessari 
jörð. Það er okkar að skapa þennan 
veruleika. 

Halldóra J. Þorvarðardóttir
prófastur 

19. júní 1915 – 19. júní 2015.

Hver verða næstu skref?
Öld er að baki.
Þar með ekki sagt að baráttu fyrir 

jafnrétti sé lokið. Blaðið leitaði til 
kvenna á Suðurlandi og bað þær 
að svara spurningunni: Hver verða 
næstu skref (í kvennabaráttunni, í 

jafnréttisátt, í samskiptum kynjanna 
... )? Hér fylgja hugleiðingar og það 
verður framhald á. Árið er undir og 
blaðið mun fjalla um efnið síðar – og 
vonandi í hverju blaði. Mikið efni 
bíður þegar birtingar. Gaman væri 

líka að fá uppástungur og skrif frá 
ykkur lesendum (konum og körlum). 
Fundið hefur verið að því að aldaraf-
mælið skuli fyrst og fremst vera eins 
konar minningarathöfn. Um liðna 
tíð. Við viljum horfa til framtíðar. 

Ásta Stefánsdóttir.

Halldóra J. Þorvarðardóttir.

Aldís Hafsteinsdóttir

Valgerður Sævarsdóttir.

Guðbjörg Arnardóttir.
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Heilbrigðari vinnumarkað 
og minni yfirvinnu
100 ár eru liðin síðan konur 

40 ára og eldri á Íslandi fengu 
kosningarétt. Þetta var hópur 

sem taldist eldri konur því um 1915 
gátu konur reiknað með að ná 55 ára 
aldri. Eignalausir karlmenn fengu 
einnig kosningarétt. 

Þetta voru mikil tímamót og 
minnir okkur á að jafnréttismál eru 
grundvallarmannréttindi. Baráttan 
heldur áfram, það eru alltaf nýjar 
áskoranir og áherslur. Jafn réttur og 
jöfn tækifæri til launa og starfa og 
uppræta launamun kynjanna er stórt 
mál. Starfstéttir eru mjög kynbundn-
ar og má sjá þegar grant er skoðað 
að launamunur er ennþá töluverður. 
Hin „hefðbundnu„kvennastörf eru 
lægra metin til launa. Það er töluvert 
algengt að konum sé boðin vinna 
með skert starfshlutfall. Konum er 

ekki í boðið 100% starf sérstaklega 
hjá hinu opinbera (ríki og sveitar-
félögum). 

Fjölskyldustefna er eitthvað 
sem þjóðin þarf að huga að. Það 
er mikilvægt að konur og karlar 
geti samræmt sem best þátttöku á 
vinnumarkaði og fjölskylduábyrgð. 
Vinnutími er mjög langur á Íslandi. 
Mikið hefur verið rætt um að fram-
leiðni og þar af leiðandi samkeppn-
isstaða okkar varðandi önnur lönd 
sé ekki góð. Lámarkslaun á Íslandi 
hafa verið mjög lág miðað við þær 
þjóðir sem við viljum bera okkur 
saman við. Hvatinn til yfirvinnu 
verður mikill sem skilar sér jafnvel í 
minni afköstum þegar til lengri tíma 
er litið. Vinnumarkaðurinn hefur 
verið í ákveðnu uppnámi síðustu 
misseri. Krafan er sterk“hækkum 

grunnlaunin“ sem segir við viljum 
heilbrigðari vinnumarkað og minni 
yfirvinnu. Þetta er sanngjörn krafa 
og lykillinn að bættu samfélags-
munstri. Við þurfum að vera ein-
beitt í þessari nálgun því til framtíðar 
mun þetta skila okkur heilbrigðari 
vinnumarkaði og jafnari rétti til 
starfa og launa

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir, 
formaður Bárunnar stéttarfélags.

Áfram veginn!
Næstu skref eru að halda 

áfram veginn, þótt mik-
ið hafi áunnist og Ísland 

sé fyrirmynd annarra þjóða, enda 
jafnrétti hvergi í heiminum verið 
eins gott og á Íslandi síðustu sex 
ár, þá er jafn mikilvægt að halla sér 
ekki aftur í hægindastólnum, heldur 
vera á tánum og ná fram fullkomnu 
jafnrétti. Við þurfum að halda áfram 
að koma í veg fyrir hreinan kyn-
bundinn launamun. Ég tel það vera 
eitt mikilvægasta atriðið. 

Auk þess skiptir það tækifæri 
kvenna á atvinnumarkaði gríðarlega 
miklu að karlmenn sjái sér hag í því 
að taka fæðingarorlof sem þeir eru 
að gera í minna mæli nú en áður. 
Það tel ég mjög slæma þróun og 
þó auðvitað sé hún slæm fyrir feður 
að umgangast börn sín e.t.v. ekki 
jafn mikið er það líka gríðarlegt 
hagsmunamál fyrir konur því það 
þýðir að konur sinna börnum sín-
um lengur og meira en karlmenn 
sem hefur takmarkandi áhrif á 
atvinnumöguleika þeirra. Þetta er 
atriði sem ég hefði viljað sjá ríkis-
stjórn taka fastari tökum á að breyta 
til batnaðar. 

Mikið hefur áunnist í að draga úr 

þöggun varðandi kynferðisafbrot og 
er það einn mjög mikilvægur þáttur 
í að bæta samskipti kynjanna, konur 
og menn séu ekki hrædd/-ir við að 
opna sig varðandi slíkt ofbeldi og 
það sé tryggt að ekkert umburðar-
lyndi sé gagnvart slíkri hegðun t.d. 
í vinnuumhverfi fólks. 

Emma Watson í samstarfi við 
Sameinuðu Þjóðirnar hefur einnig 
hrundið af stað frábæru átaki sem 
gengur út á að fá karlmenn til að 
standa upp fyrir jöfnum rétti kvenna 
og hvet ég alla karlmenn til að taka 
þátt í verkefninu sem heitir He-
forShe. 

Þó svo að stórir áfangar hafi náðst 
eins og fyrsti lýðræðislega kjörni 
kvenforsetinn, fyrsti samkynhneigði 
kvenforsætisráðherrann og þar fram 
eftir götunum þá eru að mínu mati 
stærstu sigrar jafnréttisbaráttunnar 
að fara fram inn á hversdagslegum 
heimilum íslenskra fjölskyldna. Þar 
sem konur og karlar meta hvort 
annað að verðleikum, hjálpast að 
í barnauppeldi, heimilisverkum, 
starfsfrömum og félagslífi og virða 
sjálfstæði hvors annars. Þegar full-
komnu jafnrétti er náð þá mun það 
engu skipta hvoru kyninu maður 

tilheyrir, ég get því miður ekki séð 
það fyrir mér hvenær við náum þess-
um áfanga en ég óska þess heitt að 
það komist nálægt því hjá næstu 
kynslóðum og því er mikilvægt að 
við gerum okkur grein fyrir því 
hversu stóru hlutverki við gegnum, 
að miðla jafnréttishugsjóninni til 
barnanna okkar og þeirra sem erfa 
munu landið. Það er sérstaklega 
mikilvægt í því samhengi að við 
pössum vel upp á orðbragðið, því 
það er ótrúlegt ef maður hugsar út í 
það hvað það leynist mikið af duld-
um kynjafordómum í hversdagslegu 
hjali og það læra börnin sem fyrir 
þeim er haft. 

Hildur Sólveig Sigurðardóttir
forseti bæjarstjórnar Vestmannaeyja

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir.

Hildur Sólveig Sigurðardóttir.

Hátíðarfundur 7. júlí 1915:
Ávarp til konungs og drotningar.
„Vér íslenzkar konur, samankomnar á fundi í Reykjavfk samtímis og 

Alþingi Islands kemur saman fyrsta sinni eftir að hin nýja stjórnarskrá 
vor hefir öðlast staðfestingu yðar hátignar, sendum yðar hátign og drotn-
ingunni allraþegnsamlegast kveðju og vottum yðar hátign þakklæti og 
gleði margra þúsunda íslenzkra kvenna yfir þeim fullu pólitísku réttindum, 
sem stjórnarskráin veitir oss, sem vér vonum og óskum að megi verða til 
heilla fyrir fósturjörð vora.

Fyrir hönd kvennafundarins í Rvík 7. júlí 1915.
Bríet Ásmundsson. Ingibjörg H. Bjarnason. Kristín V. Jakobsson. 

Þórunn Jónasson.
Elín Stephensen".

Ávarp kvenna til Alþingis.
... Vér trúum því að fósturjörðin — stóra heimilið
vor allra, þarfnist starfskrafta allra sinna barna,
jafnt kvenna sem karla, eins og einkaheimilin þarfnast
starfskrafta alls heimilisfólksins, og vér trúum
því, að vér eigum skyldum að gegna og störf að
rækja í löggjöf lands og þjóðar, eins og á einkaheimilum.
Vér vonum einlæglega að hin nýja
samvinna vor með bræðrum vorum á
komandi tímum i landsmálum verði
þjóðinni til heilla." 
(Kvennablaðið 16. júlí 1915).

L a n d s s p í t a l a s j ó ð u r  Ís l a n d s ,
stofnaður með almennum samskotum um land alt, er konur hafa gengist 

fyrir, til minningar um stjórnmálaréttindi íslenzkra kvenna, fengin 19. júní 
1915, til að styðja að því, að sem fullkomnustum landsspítala verði sem 
fyrst komið á. 19. juní 1916 nam sjóðurinn kr. 23729.09. Skipulagsskrá 
19. júni 1916, staðf. 24. nóvbr. s. á. (úr Bæjarskrá Reykjavíkur 1917)

Landsspítalasjóðsdagurinn.
19. júní 1919.
Hátíðisdagur kvenna.
Dagskrá:

Kl. 12 á hádegi er Bazar opnaður í Goodtemplarahúsinu. Margir 
eigulegir

munir. Veitingar uppi á lofti: Kaffi, súkkulaði, vindlar, vindlingar.
Kl. 4 hefst hátíðin í Barnaskólagarðinum. Konur og börn beðin
að fjölmenna, og þaðan gengið í fylkingu á Austurvöll. Hljóðfærafiokk-

urinn
„Harpa" leikur á lúðra.
Kl. 5 á Austurvelli. Ræða: Dr. phil. Guðm. Finnbogason. Leikið: Ó, guð
vors lands. Fánasöngurinn. Frjálsar ræður.
Þaðan haldið út á íþróttavöll.
Ræður: Frú Bríet Bjarnhéðinsdóttir. Leikið: Sjá hin ungborna tíð.
Ráðh. Sig. Eggerz. Hljóðfærasláttur.
Knattspyrna: Knattspyrnusveit Íslands við varamenn. Beztu 

knattspyrnumenn
landsins!
Danz og veitingar — Hljóðfærasláttur alt kvöldið.
Aðgöngumiðar á kr. 1,25 sæti, 0,75 stæði, börn 0,25, verða seldir í
Goodtemplarahúsinu kl. 12—4 og við innganginn.
Kl. 71/* H l u t a v e l t a í Báruhúsinu. Ágætir drættir! Inngangur 

20 aura.
Drátturinn 25 aura.

Kl. 9 Fjölbreytt k v ö l d s k e m t u n í lðnaðarmannahúsinu. Opnað 
kl. 8 1/2.

1. Fáein orð um Landsspítalamálið: Frú Laufey Vilhjálmsdóttir.
2. »Neiið«. Leikendur: Frú Stefanía Guðmundsdóttir, Jens B. Waage.
Jón Vigfússon og Ragnar Kvaran. Ungfrú Kristín Ólafsd. aðstoðar.
- Hlé. —
Stutt erindi: Jakob Jóh. Smári.
Einsöngur: Einar Viðar. — Frú Katrín Viðar aðstoðar.
Danssýning.
(Auglýsing í 19. júní 1919)

Konur sem vörðuðu veginn
Konur einar sátu hátíðarfund í 

bæjarstjórn Árborgar 19. júní 
sl. Eftirfarandi ályktun var samþykkt: 

„Hátíðarfundur í Bæjarstjórn Ár-
borgar haldinn í tilefni af 100 ára 
kosningaafmæli kvenna vill minn-
ast þeirra kvenna sem vörðuðu veg-
inn og urðu fyrstar til að taka sæti í 
hreppsnefndum þeirra sveitarfélaga 
sem síðar urðu að Svf. Árborg. 

Í Selfosshreppi tók fyrst kvenna 
sæti Unnur Þorgeirsdóttir árið 
1958. 

Í Sandvíkurhreppi tók fyrst 
kvenna sæti Anna Valdimarsdóttir 
1973 

Í Eyrarbakkahreppi tók fyrst 
kvenna sæti Valgerður Sveinsdótt-
ir 1970. 

Í Stokkseyrarhreppi tók fyrst 
kvenna sæti Margrét Frímanns-
dóttir 1982. 

Hátíðarfundurinn minnist 
mikilsverðs framlags þeirra með 
virðingu og þakklæti. Þær ruddu 
brautina með setu sinni í hrepps-

nefnd og sýndu kjark með því að 
hefja gönguna inn á vettvang sem 
áður hafði eingöngu verið skipaður 
körlum.“
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Nýr Skoda Roomster eftirársbíll

Þennan er hægt að nota bæði sem sendibíl  
og fjölskyldubíl en er samt á lægra verði en 2ja  
sæta sendibíll. Hægt að fjarlægja aftursæti í  
þremur hlutum á ca. 1 mínútu. Eyðsla í  
blönduðum akstri aðeins 5 lítrar.

Langt undir listaverði 
á 2.990 þús. með vsk.

←

Auglýsingasíminn er 578 1190
Netfang: auglysingar@fotspor.is

S U Ð U R L A N D

Skólaslit í Hveragerði: 

Helmingur 10. bekkinga lauk 
áföngum á framhaldsskólastigi!
Nemendur grunnskólanna eru 

komnir í sumarfrí. Þau elstu 
leggja á önnur mið að hausti. Við 
skólaslit Grunnskólans í Hveragerði 
fylltist Hveragerðiskirkja af prúð-
búnum 10. bekkingum, fjölskyld-
um þeirra og starfsfólki skólans. 
Útskriftarnemendur vorsins voru 30 
talsins og samhliða því að útskrifast 
úr grunnskóla luku 14 þeirra einnig 
einum eða fleiri áföngum á framhalds-
skólastigi. Nemendur voru heiðraðir 

sérstaklega fyrir góðan námsárangur. 
„Grunnskólinn á sér fjölmarga 

velunnara í samfélagi sínu og sést 
það m.a. á því að flest verðlaun sem 
veitt eru fyrir góðan námsárangur í 
10. bekk eru gefin af fyrirtækjum í 
bæjarfélaginu. Við viljum nota þetta 
tækifæri og færa Kjörís, Arionbanka, 
Almari bakara, HNLFÍ, Dvalarheim-
ilinu Ási, Þvottahúsi Grundar og Áss 
og Sundlauginni í Laugaskarði okkar 
innilegustu þakkir fyrir þeirra framlag 

til þessarar hátíðar og þann hlýhug 
sem þau sýna skólanum okkar með 
þátttöku sinni,“ segir Fanney Ás-
geirsdóttir skólastjóri og bætir við: 
„Við í skólanum þökkum nemendum 
okkar og aðstandendum þeirra fyrir 
skemmtilegan og góðan vetur, send-
um útskriftarnemendum okkar hlýjar 
kveðjur og heillaóskir og hlökkum til 
að hitta hina aftur í haust. 

Með óskum um frábært og sólríkt 
sumar.“

17. júní 
17. júní var haldinn hátíðlegur um allt 
land. Á Selfossi var farið í skrúðgöngu 
frá Selfosskirkju um Austurveg og end-
að í miðbænum. Á leiðinni brugðu 
krakkar í götuleikhúsinu á leik. Í 
Sigtúnsgarði safnaðist fólk saman og 
hlýddi á ávarp sr. Axels og drápu sem 
fjallkonan Alda Alfreðsdóttir flutti. Þá 
var leikið og glímt við þrautir. 

ÞHH

Upphaf 
og endir 
tilverunnar
Þegar ég var að alast upp á Selfossi á 
6. og 7. áratug síðustu aldar var Sel-
foss við Ölfusárbrú óðum að breyt-
ast úr smáþorpi í alvöru kauptún. Á 
þeim tíma bjó hér athyglisvert fólk 
og litríkir persónuleikar, þetta hefur 
breyst mikið síðan eins og öllum 
er ljóst .

Einn þeirra var Jón Konráðsson, 
sem kallaði sig „Sauðfjárverndina“ 
og allir eldri Selfyssingar muna eftir. 
Jón gekk ekki heill til skógar og var 
kominn á efri ár og ferðaðist um 
á vélknúnu þríhjóli. Ekki veit ég 
hversu margra gíra það var eða hvort 
mætti kalla það „spítthjólastól“, en 
Jón þeysti Austurveginn fram og 
til baka og var áberandi í götulíf-
inu þessi árin. Á þessum tíma voru 
ábendingar og heilræði til bænda 
algeng í hádegisauglýsingum ríkisút-
varpsins, sérstaklega um sauðburð. 
Ekki man ég nú orðalagið nákvæm-
lega en það var eitthvað þessu líkt; 
„Bændur, munið að fóðra ærnar 
vel um sauðburðinn“! „Bændur, 
góð hirða lambánna mun skila sér 
síðar“! „Bændur, vönduð hreinsun 
broddskitu er lömbunum nauðsyn“, 
o.s.frv.  

Allir héldu að „Sauðfjárverndin“ 

væri nefnd á vegum ríkistjórnar-
innar eða samtaka bænda uns það 
kom í ljós að þessar auglýsingar voru 
sendar inn af Jóni Konráðssyni, sem 
taldi ellilífeyrnum best varið í þetta. 
Jón og margir, kannski flestir af hans 
kynslóð, litu á sauðfé sem upphaf 
og endi tilverunnar sbr. „Sjálfstætt 
fólk“.

Þetta hefur breyst eins og ann-
að, og munu flestir í dag gera sér 
grein fyrir að enginn skaðvaldur 
verri hefur verið á Íslandi gegnum 
aldirnar en þetta daunilla, fótmjóa 
dýr, sem einnig notaði öll tækifæri 
sem gáfust til að gefa upp öndina 
ásamt afkvæmum sínum, einkum 
í hörðum vorum, og öll vor voru 
hörð í þann tíð. (Og nú í vor eru 
þær enn að geispa golunni um allt 
land, greyin, eigendum til harma og 
tjóns og enginn veit hvers vegna.) 
Athyglisvert er að sauðfé er eina 
dýrategund heims sem getur framið 
sjálfsmorð án ásetnings heima hjá 
sér úti í haga.

Jón Konn var meðvitaður um 
vanmátt þessarar viðkvæmu skepnu, 
og einlægur vinur í raun. 

Blessuð sé minning hans.
GuðmE

SELFOSSSÖGUR (1)

Guðmundur Eiríksson



volundarhus.is · Sími 864-2400

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.599.000,- án fylgihluta.

kr. 1.899.000,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H

/1
4-

04

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9 m² - án gólfs
kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 339.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 299.900,- án fylgihluta

kr. 359.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - BARNAHÚS 2,2m²
kr. 149.900,- án fylgihluta

kr. 169.900,- m/fylgihlutum

28 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af �utningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá �eiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

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



Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Frábær gjöf fyrir dömur 
á öllum aldri 

Fáanleg í 12 litum

Nánar um sölustaði á facebook

Verð: 3390 kr. og 
3190 (barnastærð 3-9 ára)

Ústölustaðir: 
Mótívó Selfossi, Lyf og heilsa Vestmannaeyjum

Netverslanir: aha.is, Heimkaup.is, Krabbameinsfelagid.is og Netsöfnun.is

Auglýst er eftir fólki sem hefur áhuga á að gerast 
dagforeldri í Sveitarfélaginu Árborg. Dagforeldrar eru 
sjálfstætt starfandi en umsjón og eftirlit með starfsemi 
þeirra sem og ráðgjöf til dagforeldra og foreldra er á 
vegum sveitarfélagsins. 

Daggæsla í heimahúsum heyrir undir fræðslusvið en 
félagsmálanefnd Árborgar veitir leyfi til daggæslu barna í 
heimahúsum skv. Reglugerð félagsmálaráðuneytisins nr. 
907/2005. 

Ef einhver hefur áhuga á að gerast dagforeldri í 
Árborg þá má finna umsóknareyðublað á heimasíðu 
sveitarfélagsins, www.arborg.is. 

Frekari upplýsingar eru veittar í síma 480-1900, 
Guðrún Svala Gísladóttir, daggæsluráðgjafi, netfang: 
gudrunsvala@arborg.is eða Ásthildur Bjarnadóttir, 
eftirlitsaðili, netfang: asthildur@arborg.is. 

Vilt þú gerast dagforeldri í Árborg?

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

www.4h.is

Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.

Fjórhjólalagerinn
Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

www.4h.is

Eigum til reimar í miklu 
úrvali í flestar gerðir 
snjósleða og fjórhjóla.
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmunds-
dóttir

kristjanasig@simnet.is

LAMBAKJÖT 
OG RABARBARI
(TRÖLLASÚRA)
Nú er rabarbarinn kominn 

upp í görðum. Margir eiga 
mikið af rabarbara og er 

hann aðallega vinsæll í sultu og svo 
eru til margar uppskriftir af rabar-
barakökum.

Þegar ég var barn var oft á borðum 
rabarbaragrautur og til hátíðabrigða 
(oft á sunnudögum) var hann sigtað-
ur og hét þá rauðgrautur sem var 
frábær með rjóma. Í hann var sett 
kartöflumjöl sem gerði það að verk-
um að hann varð oft seigur og toldi 
illa í skeiðinni á leið í munninn.

Í Þjóðviljanum 1.-2. ágúst 1981 
skrifuðu Hafsteinn Hafliðason og 
Sævar H. Jóhannson um rabarbara 
undir fyrirsögninni Rússneskur 
heimsborgari á Íslandi. Er þar 
rakin saga rabarbarans og nokkrar 
uppskriftir með  - en engin þó með 
lambakjöti.  http://timarit.is/view_
page_init.jsp?pageId=2878070

Þar er líka rabarbararomsa fyrir 
börn á öllum aldri.

Rangeygur riddari
réðst inn í Rómaborg
rændi og ruplaði
rababara og rófum
radisum og rauðkáli 
ruddi hann um öll torg:
Renndi sér á rassinum
— og rukkaði páfann.
— Hvað eru mörg err i þessu?
„Rabarbarinn er ekki með i visi-

tölunni, en vex samt með reisn við 
öll landsins ból. Þrátt fyrir það 
hefur hann enn ekki fengið tryggt 
rikisfang hjá Flóruþingi Íslands. 
Ef til vill þvælast nafnalögin fyrir. 
Rabarbarinn neitar nefnilega að taka 
sér islenskt nafn. Tröllasúra er ekki 
nafn sem heillar. Nei, — Rheum 
rhaponticum er heimsborgari frá 
bökkum Volgu. Hann er ekki að 
flýja Gúlagið, svo varla flýtir það 
fyrir Íslandspassanum. Hann flutti 
vestur löngu fyrir byltinguna. Nánar 
tiltekið var það breskur apótekari, 
Hayward nokkur, sem átti frum-
kvæðið að þeim flutningi. Sá hafði 
sinn rekstur i þorpinu Banbury i 
Oxfordskiri. Árið 1762 varð hann 
sér úti um rabarbarafræ frá Rúss-
landi, eftir að hann komst að þvi 
að rússneskir farandsalar, i tyrknesk-
um klæðum, gengu um og seldu 
grimmt þurrkaðar rabarbararætur til 
evrópskra lyfsala, sem héldu að um 

allt aðra vöru væri að ræða, nefnilega 
rótina af hinum náskylda Rheum 
palmatum, sem Ingólfur Daviðsson 
kallar skrautsúru i Garðagróðri. Rót 
skrautsúrunnar var nefnilega flutt frá 
Balkanskaga og Litlu-Aslu með mik-
illi fyrirhöfn og ærnum tilkostnaði. 
Rótin var möluð i duft og seld þeim 
er þjáðust af hörðum hægðum.“

http://timarit.is/view_page_init.
jsp?pageId=2878070

Þetta er mjög skemmtileg grein 
eftir þá félaga og hefur Hafsteinn 
oft skrifað um rabarbarann síðan.

En ég rakst á uppskrift í sænsku 
blaði af lambakjöti með rabarbara 
sem ég prófaði á 17. Júní – eitthvað 
svo þjóðleg!

Þetta er mjög góður réttur og alveg 
frábær á rigningardögum sumarsins.

Lambakjöt með rabarbara
600 gr. lambakjöt (ég var með 

sirlónsneiðar)
300 gr. rabarbari í bitum
2 gulrætur
1 gulur laukur
2-3 hvítlauksrif

2 tsk strásykur
Olía til að steikja úr
2 tsk. túrmerik
2 tsk. broddkúmen (cummin)
2 tsk. kóriander 
½ tsk. múskat
½ hæsnateningur
3 dl. vatn
150 gr. strengjabaunir
Salt og pipar eftir smekk
Fersk mynta til að klippa yfir í 

lokin
Kjötið er skorið í bita, laukur 

og hvítlaukur sneiddur, gulrætur 
og rabarbari skorið í bita. Þetta er 
látið mýkjast í olíu í góðum potti. 
Kryddinu bætt við - teningi, sykri 
og vatni bætt út í. Soðið í  30 – 40 
mín. og  er strengjabaunum bætt við 
síðustu 10 mínútur.

Margir eiga myntu í garðinum og 
er tilvalið að klippa hana yfir. Gott 
er að hafa með þessu hrísgrjón eða 
brauð. Einnig er mjög gott að hafa 
gríska jógúrt með.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

KS



www.landflutningar.is

Ný afgreiðsla  
á Selfossi
Við höfum opnað nýja afgreiðslu 
að Austurvegi 69, heimilisfangið 
helst þó óbreytt.

Opið virka daga frá kl. 8-16.
Sími 458 8820

www.landflutningar.is
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Með horn-
anna leik-
andi spil
Guðmundur Ingi orti um þessi 
ferlíki sem fylgja sauðfjárræktinni, 
eru hjartað í henni, rúmfrekir og 
gjafa, vögusíðir og valtir, nefndir 
hrútar eða bekrar og stundum voru 
menn að reyna að sneiða hjá því að 
parrukka – og fóðra – þá fram að 
fengitíð og var þá ýmissa leiða leitað. 
En Kirkjubólsbóndinn, mjúkur og 
hógvær, þérar skepnurnar í ávarpi 
sínu og allir eru þeir vinir hans, það 
má glöggt heyra strax í fyrstu ljóð-
línunum:

Þér hrútar, ég kveð yður kvæði.
Ég kannast við andlitin glöð 
er gangið þér allir á garðann
að gjöfinni, fimmtán í röð.
Í heyinu tennurnar hljóma
við hornanna leikandi spil.
Það bylur í jötunnar bandi
og brakar við stein og þil.

Í annarri vísu segir Ingi: 
Ég bökin og bringurnar spanna
og blíðlega strýk yfir kinn.
Þér heilsið með hornum og vörum.
Hver hrútur er félagi minn.
 
Ég veit yðar látbragð og leiki
er losnar um fjárhúsvist.
Þá gangið þér greiðir í túnið 
og gleðjist við atlögur fyrst.
Og margur er merktur og særður, 
en minnstur sá hrútur er veik.
Og hugfanginn horfði ég löngum
á hornanna blóðugan leik.
                   

Kvikmyndin Hrútar er komin í bíó, 
bíósalurinn fyllist af gestur, höfundur 
myndarinnar stendur föstum rótum 
í Flóa, nöfn Stefáns Jasonarsonar og 
Sigurgríms í Holti eru rifjuð upp fyr-
ir yngri kynslóðinni og ritari minnist 

þess hve Flóadrengir komu honum 
í opna skjöldu með öllum sínum 
kindaþönkum  og sauðamyndum 
þegar hann varð umsjónarkennari 
í miðdeild við Þingborgarskóla 
haustið 1995. Höfundur Hrúta, 
Grímur Hákonarson, ólst upp við 
Faxaflóann en  hefur velur sér gjarn-
an efni úr sveitamenningunni svo 
sem Hreint hjarta, myndin um sr. 
Kristinn Ágúst, hringjarann hans og 
fleira fólk. 

Aðdáendi Hrúta, myndarinnar, 
Guðmundur Andri rithöfundur 
skrifar í Fréttablaðið í síðustu viku:

„Í Hrútum er sögð stór saga – 
kannski stærsta saga Íslendinga á síð-
ustu öld. Og henni er enn ekki lokið, 
eins og eftirminnilega er undirstrikað 
í áhrifamikilli lokasenu myndarinn-
ar. Þetta er sagan um það hvernig 
Íslendingar breyttust úr mestu 
sveitaþjóð Evrópu í mestu borgar-
þjóð Evrópu; hvernig sambandið við 
landið og skepnurnar rofnaði með 
þeim afleiðingum að Íslendingar eru 
að mörgu leyti enn dálítið ráðvillt 
þjóð með reikula sjálfsmynd.“

Hindisvíkurklerkur, Sigurður 
Norland, var kunnari fyrir hestakyn 
sitt en hrúta en í lokavísu Harðhauss 
í dag lofar hann Vísuna og vísna-
iðkun: 

Flýgur um frónið
frárri en ljónið,
lærist af lýði
löngum til prýði
háum í höllum
hentar hún öllum,
alþýðu yndi,
auðlærð í skyndi,
afþreying andans
og einkenni landans.

ÚR HARÐ HAUS

Ingi Heiðmar Jónsson

Héraðsskjalasafn Árnesinga hef-
ur á undanförnum árum fengið 
fjölda merkra ljósmyndasafna. 
Héraðsskjalasafnið fékk ásamt 
Héraðsskjalasafni Austfirðinga 
og Héraðsskjalasafni Skagfirðinga 
styrk frá Mennta og Menningar-
málaráðuneyti til atvinnuskap-
andi verkefnis tengd innskönnun 
og skráningu á ljósmyndum á 
söfnunum þremur. Sveitarfé-

lagið Árborg og Menningarráð 
Suðurlands styrktu svo sérstaklega 
verkefnið hér í sýslunni. Á hér-
aðsskjalasafninu eru nú rúmlega 
tvö hundruð þúsund ljósmyndir. 
Í tengslum við verkefnið er búið 
að skanna inn um 105.000 ljós-
myndir. Stór hluti þeirra er skráð-
ur að einhverju eða öllu leyti.

Mikil vinna liggur að baki 
skráningu á ljósmyndum og oft 

á tíðum er ekki hægt að greina 
nákvæmlega frá viðburðum eða 
þekkja þá einstaklinga sem eru 
á myndunum. Mikilvægt er að 
geta leitað til almennings og fá að-
stoð við skráningu á ljósmyndum. 
Birting ljósmynda með þessum 
hætti er því í raun samvinnuverk-
efni íbúa héraðsins og skjalasafns-
ins. 

Að þessu sinni birtum við að nýju 
myndir úr safni sr. Guðmundar Óla 
Ólafssonar sóknarprests af óþekkt-
um húsum/stöðum og að eru þær 
varðveittar á Héraðsskjalasafni 
Árnesinga.

Vinsamlegast hafið samband ef 
þið teljið ykkur kunna skil á mynd 
eða myndunum. Hægt er að hafa 
samband beint við Héraðsskjala-
safn Árnesinga eða í síma ritstjóra 
8942098 eða á netfangið torlakur@
fotspor.is ÞHH

ÞEKKIR ÞÚ?

Hvaða erindi á kirkjan 
við okkur í dag? 
Sr. Guðbjörg Arnardóttir 

prestur í Oddda mun taka 
við embætti sóknarprests í 

Selfossprestakalli 1. ágúst nk. Það 
er forvitnilegt að heyra álit hennar 
á því hvaða erindi kirkjan á í dag. 

„Fyrir stuttu skírði ég barn í 
Oddakirkju og meðan ég jós vatninu 
horfðumst ég og barnið í augu og 
það var eins og það skildi hvert orð, 
þegar ég að lokum lagði höndina á 
höfuð barnsins og sagði: „Friður sé 
með þér, amen,“ svaraði það með 
fallegu brosi. Já kirkjan á erindi við 
okkur í dag, á sama hátt og okkur 
er nauðsynlegt að borða hollan mat, 
hreyfa okkur reglulegu og hugsa vel 
um heilsuna álít ég ekki síður mikil-
vægt að huga að andlegri heilsu. Að 

hafa aðgang að stað eða rými þar 
sem hægt er að finna frið og sálarró 
í erli dagsins. Í kirkjunni er fagnað-
arerindi kristinnar trúar boðað, því 
miðlað við tímamót í lífi fólks bæði 
í gleði og sorg með bæn og blessun 
og eins í helgihaldi og safnaðarstarfi. 
Við manneskjurnar erum alltaf í þörf 
fyrir að heyra það að við erum elsk-
uð af Guði, að Guð mætir okkur á 
sama hátt og ungabarninu í skírn-
inni, horfir í augu okkar fyrirgefur 
allar syndir og gefur okkur von og 
eilíft líf. Það er krefjandi verkefni 
fyrir kirkjuna í nútímasamfélagi þar 
sem áreiti er mikið að koma fagnað-
arerindi sínu á framfæri en kirkjan á 
sannarlega erindi í dag.“

Sr. Guðbjörg Arnardóttir

Kemur ekki á óvart: 

Mest óánægja 
með viðhald 
vega

42,7% íbúa í Suðurkjördæmi 
eru ánægð með Vegagerðina. 
Aðeins þau sem búa í Reykja-

vík suð ur skora lægra. Óhressast er 
fólk með aðgerðir Vegagerðarinnar 
að halda við vegum. Aðeins einn af 
hverjum 60u af Íslendingum segist 
mjög ánægður með hversu vel Vega-
gerðin standi sig við að bæta vegi 
og slitlag. Tæplega 60% eru ánægð 
með snjómokstur Vegagerðarinnar 
og eru íbúar Suðurkjördæmis á með-
altalinu. Þetta kemur fram í nýrri 
skoðanakönnun sem Maskína gerði 
fyrir Vegagerðina. 

ÞHH

Hver kannast ekki við holur í vegi? 
Veturinn hefur leikið vegina grátt og 
ekki við Vegagerðina eina að sakast. 
Það þarf líka peninga í viðhald vega. 

– Tækifæri fyrir metnaðarfullan einstakling -

Leikskólastjóri í Krakkaborg
umsóknarfrestur  til 5. júlí 2015

Flóahreppur auglýsir eftir leikskólastjóra við leikskólann 
Krakkaborg.

Um er að ræða 100% starf. Laun og launakjör eru samkvæmt 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðkomandi stéttar
félags. Leikskólinn Krakkaborg er þriggja deilda leikskóli sem 
þjónar um  45 börnum frá 9 mánaða aldri til 6 ára aldurs. Starfsemi 
leikskólans fer fram  í nýju, mjög rúmgóðu  húsnæði í Þingborg við 
Suðurlandsveg.

Leitað er að starfsmanni með leikskólakennaramenntun eða aðra 
uppeldismenntun og reynslu af starfi innan leikskóla. Ráðið verður 
í stöðuna frá 1. ágúst 2015

Gerð er krafa um:
• Leikskólakennaramenntun eða aðra uppeldismenntun.
• Menntun og/eða reynslu af stjórnun og rekstri sbr. 10. gr. laga  
 nr. 87/2008.
• Góða skipulagshæfileika.
• Sjálfstæði í vinnubrögðum.
• Hæfni í mannlegum samskiptum.

Starfssvið:
• Stjórn og ábyrgð á daglegri starfsemi, fjárhagsáætlunum  
 og rekstri.
• Fagleg forysta.
• Ráðningar og stjórnun starfsfólks.
• Vinna með starfsfólki að markmiðum leikskólans.

Lögð er áhersla á :
• Að börnin þroskist og dafni í í leik og starfi. 
• Að börnin fái verkefni við hæfi hvers og eins.
• Gott samstarf og samvinnu við forráðamenn og  
 íbúa sveitarfélagsins. 
• Gott samstarf við grunnskóla sveitarfélagsins, Flóaskóla.

Frekari upplýsingar veita sveitarstjóri Flóahrepps,  
Eydís Þ. Indriðadóttir í síma 480 4370, netfang:  
floahreppur@floahreppur.is og leikskólastjóri Sigríður Birna  
Birgisdóttir í síma 780 5334 , netfang: siggabirna@floahreppur.is

Umsóknum skal skila fyrir 5. júlí 2015, á skrifstofu sveitarfélagsins, 
Þingborg, 801 Selfoss, eða á netfangið floahreppur@floahreppur.
is. Umsóknir skulu merktar “Leikskólastjóri” 



Set ehf
röraverksmiðja

Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.



Fyrsta parið með 
íslensku stjórnborði

Fyrsta parið með 
íslensku stjórnborði

Ormsson fagnar nú 15 ára afmæli íslenska stjórnborðsins
á hinum vinsælu AEG þvottavélum og þurrkurum. 

Í tilefni af því ætlum við bjóða parið á tilboðsverði.

AEG Þvottavél
LM62471F 

7 kg. 1400SN

AEG Þurrkari 
T76280AC 

7 kg. barkalaus
AEG LM62471F

170

9900 7

59

78

• Íslenskt stjórnborð

• Ný ryðfrí tromla “Protex”

• ÖKO-System” sparar sápu

•Vatnsskömmtun eftir taumagni

• Öll hugsanleg þvottakerfi

• Íslenskt stjórnborð

• Ný ryðfrí tromla “Protex”

• Stórt hurðarop, hægt að breyta

• Hægt að stilla fram í tímann

• Öll hugsanleg þurrkkerfi

Verð: 119.900,- Verð: 119.900,-
Parið kr. 179.900,-

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 581 3333


