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Framúrskarandi 
uppfærsla LS á 

Kirsuberja- 
garðinum 

Bls.6. 

bárður, Valtýr og bjarni í afriku. ferðalag út fyrir meinta siðmenningu. bjarni Harðarson segir Suðra frá ferðalagi þriggja Sel-
fyssinga meðal frumstæðra þjóða í eþíópíu. Bls. 8-9.

Hörð viðbrögð við 
flutningi háskólanáms
Ákvörðun háskólaráðs um að 

flytja námsbraut í íþrótta og 
heilsufræði frá Laugarvatni 

er harðlega gagnýnd. Unnur Brá Kon-
ráðsdóttir, Sjálfstæðsflokki, segir hana 

djúpstæð vonbrigði og tekna gegn vilja 
þingmanna kjördæmisins og Oddný 
G. Harðardóttir, Samfylkinginni, segir 
niðurstöðu háskólaráðs mikil vonbrigði 
og óásættanlega. Gunnar Þorgeirsson, 

formaður SASS, segir að það sem undri 
sig í þessu máli sé að háskólaráð skuli 
ganga svona gegn vilja heimamanna og 
allra þingmanna kjördæmisins. 

Frh. bls 2 og 4. 
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Háskólanám lagt af 
á Laugarvatni  
– 84 ára saga á enda
Háskólaráð Háskóla Íslands 

hefur ákveðið að flytja náms-
braut í íþrótta og heilsufræði 

frá Laugarvatni til Reykjavíkur. 
Ákvörðunin er þvert á vilja heima-
manna, sveitarstjórna á svæðinu og 
þingmanna í kjördæminu. Hörð við-
brögð eru við ákvörðun HÍ. 

Unnur Brá Konráðsdóttir er 
formaður Allsherjar- og mennta-
málanefndar Alþingis. Hún segir 
það vera djúpstæð vonbrigði að yf-
irstjórn Háskóla Íslands skuli taka 
þessa ákvörðun og hana tekna gegn 
vilja þingmanna kjördæmisins. „Við 
höfum lýst því yfir að við viljum fara 
þá leið að efla námið á Laugarvatni 
og sækja fram og vilja okkar til að 
aðstoða við að útfæra þá sókn bæði 
faglega og fjárhagslega. Sá vilji hefur 
nú verið hunsaður. Það eru mikil von-
brigði. Bæði sveitarstjórn, starfsmenn 
skólans á Laugarvatni sem og ýmsir 
íbúar á svæðinu hafa verið í sambandi 
við okkur og yfirstjórn HÍ og bent á 
leiðir til þess að ná betri árangri og 
efla námið. Ég er þess fullviss að við 
hefðum getað gert góðan skóla enn 
betri hefðum við fengið tækifæri til 
að útfæra þær hugmyndir, segir Unnur 
Brá í samtali við Suðra. 

Þvert á vilja þingmanna 
og heimamanna
Gunnar Þorgeirsson er formaður SASS 
og oddviti Grímsnes- og Grafnings-
hrepps. Hann segir að það sem undri 
sig í þessu máli sé að háskólaráð skuli 
ganga svona gegn vilja heimamanna og 
allra þingmanna kjördæmisins. „Það 
var þver pólitísk samstaða meðal allra 
þingmanna í kjördæminu að standa 
vörð um þessi störf á Laugarvatni. Eitt 
er nú að gefast upp á að reka íþrótta-
deild á svæðinu en annað er afhverju 
var ekki hægt að fara í samstarf/ sam-
vinnu á svæðinu um eflingu háskóla-
náms á Laugarvatni, og þá að horfa til 
annarra þátta. Þetta er mjög undarleg 
niðurstaða og hefur mikil áhrif á allt 
samfélagið og einnig nærsamfélagið. 
Það er annað sem undrar mig mjög, 

það er afskiptaleysi ráðherra mennta-
mála. Geta stofnanir bara ákveðið að 
hætta rekstri, af því að viðhaldið er 
svo mikið og kostnaðurinn of hár? 
Þessi húsakostur hverfur ekki af yfir-
borði jarðar þannig að ríkið þarf bara 
að taka fjármuni annarsstaðar til að 
viðhalda þessum eignum. Ég get ekki 
heyrt annað á ráðherrum í kjördæm-
inu að þeir beittu sér talsvert í þessu 
máli, ásamt þingmönnum. Miðað 
við þessa niðurstöðu munu fulltrúar 
SASS ásamt Háskólafélagi Suðurlands 
fara yfir stöðu mála og sjá hvernig við 
getum styrkt háskólanám á suðurlandi 
í heild sinni,“ segir Gunnar. 

Sorgleg niðurstaða
Helgi Kjartansson, oddviti Bláskóga-
byggðar, segir þetta djúpstæð von-
brigði. „Röksemdir HÍ fyrir þessum 
flutningi halda ekki vatni. Það sem 
mér finnst verst er að HÍ skuli ekki 
segja opinberlega hve raunveruleg 
ástæða fyrir þessu öllu er. Þetta snýst 
ekki um fjármagn eða staðsetningu. 
Eins finnst mér skrítið að ekki skuli 
hlustað á rök og hugmyndir starfs-
manna á Laugarvatni til að efla námið, 
það er eins og stjórnendur HÍ treysti 
ekki sínu starfsmönnum. Eins finnst 
mér sorglegt að það skuli vera HÍ 
sem bindur enda á íþróttafræðinám 
á Laugarvatni eftir 84 ára sögu þess á 
Laugarvatni. Það verður spennandi að 
sjá hvaða mótvægisaðgerðir HÍ kemur 
með, finnst bókun þeirra um málin 
ekki vera sannfærandi.“

Kaldhæðnislegt að kenna 
stjórnina við Laugarvatn
Oddný G. Harðardóttir segir niður-
stöðu háskólaráðs mikil vonbrigði og 
óásættanlega. „Mér finnst óásættanlegt 
að nám sem hefur verið á Laugarvatni í 
nærri heila öld sé slegið af bara sisvona. 
Það var ekki búið að reyna til þrautar 
að efla skólastarfið og laða að fleiri 
nemendur. Þetta er mál sem háskólinn, 
sveitarfélagið og ráðuneyti mennta-
mála og byggðamála hefðu átt að gefa 
sér tíma í að skoða betur. Þetta er póli-

tískt mál og varðar bæði menntapólitík 
og byggðapólitík en ekki aðeins rekstur 
Háskóla Íslands. Rekstrarsjónarmið 
voru látin ráða og þingmenn kjördæm-
isins með átta stjórnarliða og ráðherra 
byggðamála í fararbroddi fengu ekki 
rönd við reist, eins ótrúlegt og það nú 
er,“ segir Oddný. 

Páll Valur Björnsson, þingmaður 
Bjartrar framtíðar, segir það kaldhæðni 
örlaganna að „ríkisstjórn heimilanna“ 
eins og hún kalli sig og kennir sig við 
Laugarvatn skuli; „ætla að láta það 
viðgangast að setja eigi fjölda heimila 
í Bláskógabyggð í uppnám, að ríkis-
stjórnin sem ætlaði að hafa íslenska 
þjóðmenningu í hávegum og leggja 
áherslu á rannsóknir og fræðslu skuli 
ætla að slá af skóla sem hefur verið í 
fararbroddi í íþrótta og heilsufræðum 
á Íslandi síðan 1932.“

Boltinn hjá þingmönnum
Guðmundur Ármann Pétursson, sveit-
arstjórnarmaður í Grímsnes- og Grafn-
ingshreppi segir ákvörðun Háskólaráðs 
fyrirséða. „Á sama tíma og þingmenn 
Suðurkjördæmis segja að HÍ hafi glatað 
trausti þingmanna, segja vafalaust 
margir Sunnlendingar að þingmenn 
Suðurkjördæmis hafi glatað trausti 
Sunnlendinga með þvi að geta ekki 
staðið vörð um metnaðarfullt háskóla-
starf á Suðurlandi. Það er aðeins eitt að 
gera í þessari stöðu og það er að tryggja 
að eignir Íþróttafræðasetur verði af-

hentar SASS og að Háskólafélag Suður-
lands tæki þá yfir ábyrgð á starfseminni 
á Laugarvatni. Það væri þá okkar 
sunnlenska sveitarstjórnarmanna að 
kanna til þrautar áhuga annara aðila 
s.s. Háskólans í Reykjavík, Háskólans 
á Akureyri, Keili og mögulega fleiri 
aðila á að halda áfram öflugu og metn-
aðarfullu háskólastarfi á Laugarvatni 
eins og verið hefur í áratugi og/eða 
skoða önnur tækifæri. Boltinn er hjá 
þingmönnum Suðurkjördæmis, það 
er munur á orðum og athöfnum,“ segir 
Guðmundur Ármann. 

Háskólinn stendur  
ekki undir nafni
Sigurður Ingi Jóhannsson er 1. þing-
maður kjördæmisins og ráðherra 

landbúnaðar- og sjávarútvegs og segir 
hann þetta mikil vonbrigði. „Það er 
dapurlegt að Háskóli Íslands treysti sér 
ekki til þess að reka almennt háskóla-
nám á landsbyggðinni. Aðalástæðan 
fyrir fækkun í íþróttakennaranámi 
er lenging námsins úr þremur árum í 
fimm. Það kallar á endurskipulagningu 
námsins hvort sem það flyst til Reykja-
víkur eða verður áfram á Laugarvatni“, 
segir Sigurður Ingi Jóhannsson. Mér 
finnst dapurlegt að Háskólinn hafi 
ekki gefið þeim tækifærum gaum 
sem eru til þess að efla háskólanámið 
á Laugarvatni, þrátt fyrir að á það hafi 
verið bent í skýrslum sem háskólinn 
sjálfur hefur staðið fyrir og hann 
stendur ekki undir nafni með þessari 
ákvörðun.“
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Verslunin Belladonna

Flott föt, fyrir flottar konur Millilandaflug frá Hornafirði
Tíu þingmenn Sjálfstæðisflokks, 

Samfylkingar, Bjartrar fram-
tíðar og Framsóknar hafa lagt 

fram tillögu á Alþingi um millilanda-
flug um Hornafjarðarflugvöll. , eða allir 
þingmenn kjördæmisins Fyrsti flutn-
ingsmaður er Unnur Brá Konráðsdóttir. 

Flutningsmenn tillögunnar vilja að 
innanríkisráðherra verði falið að tryggja 
að á Hornafjarðarflugvelli verði nægj-
anlegur búnaður og aðstaða til að hægt 
sé að sinna þaðan millilandaflugi með 
minni farþegaflugvélum og vélum í 
ferjuflugi sem núna hafa heimild til 

þess að fljúga um völlinn. Flutnings-
menn leggja áherslu á mikilvægi þess 
að ráðist verði í þessa vinnu sem fyrst 
til að treysta enn frekar atvinnulíf í 
Hornafirði og nágrenni og stuðla að 
frekari uppbyggingu og vexti Vatna-
jökulsþjóðgarðs. 

Sigurður Ingi Jóhannsson.

Unnur brá Konráðsdóttir.

Gunnar Þorgeirsson.Helgi Kjartansson.

Oddný G. Harðardóttir

Guðmundur Ármann Pétursson.Páll Valur björnsson.
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Íþróttafræðanámið á Laugarvatni á sér langa og merka sögu sem nú sér fyrir 
endann á. Í 84 ár hefur íþróttakennara- og íþróttafræðanám verið starfrækt á 
Laugarvatni með einkar góðum árangri. Nú hefur háskólaráð Háskóla Íslands 

tekið ákvörðun um að leggja námsbrautina af og færa til Reykjavíkur. Þvert á 
vilja þingmanna og sveitarstjórnarmanna á svæðinu. Sorgleg ákvörðun sem er 
byggð á rekstrarlegum forsendum og að aðskókn að náminu hefur dregist saman.
Auðvitað hefur háskólaráð ýmis rök fyrir ákvörðun sinni en það er harkalegt 
að leggja af háskólanámið á Laugarvatni gegn eindregnum vilja þingmanna, 
ráðherra og heimamanna í ljósi glæstrar sögu námsins í tæpa öld. Helsta ástæðan 
er fækkun nemenda og því standi námið ekki undir sér. Þá er eðlilegt að spurt sé 
á móti; er ekki megin ástæðan fyrir minni aðsókn sú að kennaranám almennt 
var lengt úr þremur árum í fimm fyrir áratug síðan? 
Heppilegasta niðurstaðan nú væri að fresta ákvörðun um flutning námsins. 
Taka málið til skoðunar í samvinnu stjórnenda Háskólans, þingmanna, mennta-
málayfirvalda og sveitarstjórna á Suðurlandi. Kanna allar leiðir áður en afdrifa-
rík ákvörðun um að slá námið af er tekin. Frekara samstarf við Háskólafélag 
Suðurlands þarf að kanna miklu betur og hvernig væri mögulegt að byggja upp 
aðstöðuna og freista þess að fjölga nemendum.
Það er ekki einsog Laugarvatn sé í langri fjarlægt frá Reykjavík, en þar á milli 
er innan við klukkustundar akstur. Ákvörðunin um flutning námsins frá 
Laugarvatni er menntapólitísk og stór. Hana á að taka með fulltrúum löggjafans 
og stjórnvalda. Ekki er ásættanlegt að selja það eingöngu í hendur stjórnenda HÍ 
hvar staðbundnu háskólanámi er fyrirkomið í landinu. Um það á að ná breiðri 
samstöðu og sem lýðræðislegastri þar sem kjörnir fulltúar koma að borðinu.
Flutningur háskólanámsins frá Laugarvatni kallar á heildstæða umræðu um 
háskólanám á landsbyggðinni. Uppbygging á fjarnámi hefur skilað miklum 
árangri á liðnum áratugum og gert fjölda fólks kleift að stunda háskólanám úr 
heimabyggð, án þess að taka sig upp og flytja búferlum, sem oft er ekki valkostur 
fyrir fullorðið fólk með skuldbindingar og fjölskyldur. 
Staðbundið háskólanám er verðmæt og mikilvæg starfsemi sem mikill missir er 
af þaðan sem það hefur verið starfrækt. Hvort heldur er um að ræða Hvanneyri, 
Bifröst, Akureyri, Reyki í Ölfusi, Hóla í Hjaltadal eða Laugarvatn. Starfræksla 
þess styrkir byggðir og gerir búsetu í landinu betri og fjölbreyttari. 
Flutningur námsins frá Laugarvatni er stór ákvörðun sem snertir háskólanám 
í landinu í heild sinni. Þau áform þarf að ígrunda miklu betur og á breiðari 
grunni. Best væri að fresta ákvörðuninni og ná sátt um framhaldið.

Björgvin G. Sigurðsson.

Söguleg menntun 
senn á enda
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Suðri inn á hvert heimili!

Af menntun og skólahaldi í fangelsum
Árið 2008 skilaði nefnd skipuð 

fulltrúum frá mennta- og dóms-
málaráðuneytum, Fangelsismála-
stofnun og Fjölbrautaskóla Suður-
lands (FSu) tillögum að stefnumótun 
í menntunarmálum fanga. Nefndinni 
var falið að huga sérstaklega að fjar-
kennslu gegnum Netið, verkmenntun, 
menntun erlendra fanga og þeim 
sem fallið hafa út úr skyldunámi.  
Helstu niðurstöður nefndarinnar 
voru að nám í fangelsum gegni lyk-
ilhlutverki í endurhæfingu. Leggja 
bæri áherslu á að kynna fyrir föngum 
námsmöguleika, meta fyrra nám og 
raunfærni, bjóða öfluga sérkennslu og 
einstaklingsmiðaða ráðgjöf. Lykilatriði 
til árangurs væri góð aðstaða til náms 
í öllum fangelsum, ekki síst aðstaða til 
verknáms og starfsþjálfunar, föngum 
verði tryggður aðgangur að náms- 
og starfsráðgjöf, tölvum, bókasafni 
og nettengingu þar sem það á við og 
heimild til netnotkunar verði rýmkuð 
í lögum. Þá lagði nefndi það til að ára-
tuga reynsla FSu af kennslu í fangelsum 
verði nýtt áfram, og þannig að föngum 
almennt standi til boða að stunda nám, 
þ. e. að skólinn verði „móðurskóli“ 
fyrir menntun fanga á Íslandi. 

Sumum tillögunum var þegar komið 
á koppinn. Af þeim er mest um vert 
stöðugildi náms- og starfsráðgjafa við 
FSu sem eingöngu vinnur að mál-
efnum fanga. Að stærstum hluta er það 
nýtt á Litlahrauni og Sogni. Þar hefur 
starfsmaður fasta viðveru en sinnir 
einnig föngum í Hegningarhúsinu á 
Skólavörðustíg. Hluti stöðugildisins 
nýtist föngum á Kvíabryggju og Akur-

eyri. Ráðning náms- og starfsráðgjafa 
er stærsta framfaraskrefið í menntun-
armálum fanga í langan tíma. 

Fleira mætti segja í viðunandi far-
vegi. Það sem enn hefur þó lítt eða 
ekki verið brugðist við lýtur að að-
stöðu til verknáms og starfsþjálfunar, 
og hæpið er að halda því fram að öflug 
sérkennsla sé í boði fyrir fanga, þó 
mikilvæg sé. 

Engin sérstök aðstaða til náms er 
á Kvíabryggju og mjög takmörkuð á 
Akureyri en í skólanum á Litlahrauni 
og Sogni er aðstaðan að mörgu leyti 
góð hvað bóknám varðar. Þar er bæði 
námsver fyrir háskólanema og tölvuver 
sem nýtist vel til fjarnáms við ýmsa 
skóla. 

Við FSu er hálft stöðugildi fyrir 
kennslustjóra í fangelsum sem sér 
um skipulagningu náms og kennslu á 
Litlahrauni og Sogni. Auk hans sinna 
sex kennarar staðnámi á Litlahrauni 
og þrír á Sogni. Fimm aðrir kennarar 
við FSu voru með fanga í fjarnámi á 
síðustu önn og fangar stunda einnig 
fjarnám við Tækniskólann og FÁ. 

Alls innritaðist í nám á Litlahrauni 
og Sogni 71 nemandi á haustönn 2015. 
Þar af voru fimm í háskólanámi, en 
hinir 66 voru skráðir í 43 mismun-
andi námsáfanga. Nemendur koma 
og fara á önninni, en þegar mest var 
taldi kladdinn 53 nemendur, þar af 
42 á Litlahrauni, en þess má geta að 
skólastofan þar rúmar 15 nemendur 
og tvísetja varð því skólann í þremur 
grunngreinunum. 

Af þessari litlu tölfræðisaman-
tekt má sjá að töluvert er umleikis 

í menntamálum fanga. Margir hafa 
líka náð góðum námsárangri, sumir 
afburðaárangri. Hefðbundið bóknám 
hefur verið í fyrirrúmi, en brýnast 
til framtíðar litið er að fylgja ráðum 
fyrrgreindrar nefndar og bæta aðstöðu 
til verknáms og starfsþjálfunar og að 
koma á öflugri sérkennslu. 

Tiltölulega einfalt ætti að vera að 
nýta húsakost á Litlahrauni betur til að 
bjóða upp á fjölbreyttari verkmenntun. 
Það þyrfti ekki að kosta mikið. Ef 
alvara fylgir umræðu um betrunarvist 
í fangelsum í stað refsivistar, og að 
menntun sé besta betrunarúrræðið, 
þá er lag að auka fjölbreytni og bæta 
verulega aðstöðu fanga til náms, án 
óhóflegs tilkostnaðar. 

Að lokum má minna á að innan 
skamms verður tekið í notkun nýtt 
fangelsi á Hólmsheiði. Þau tíma-
mót er upplagt að nýta til allsherjar 
stefnumótunar í fangelsismálum, þar 
sem menntun fanga yrði í forgrunni. 

Af stóru málunum
Fyrir kosningarnar árið 2013 var ljóst 

að mörg stór mál biðu úrlausnar á 
komandi því kjörtímabili. Það er óhætt 
að halda því fram að stóru málin hafi 
verið skuldamál heimilanna, afnám 
hafta, húsnæðismál og verðtryggingin. 
Það er því góður tímapunktur núna, 
þegar árið 2016 er gengið í garð, að 
horfa yfir farinn veg og meta stöðuna. 
Höfum við gengið götuna til góðs? 
Hefur eitthvað mjakast áfram og hvað 
stendur eftir. 

„Móðir“ allra kosninga- 
loforða efnt
Allt frá árinu 2009 höfðum við fram-
sóknarmenn talað um mikilvægi þess 
að leiðrétta stökkbreytt lán heimilanna. 
Leiðréttingin var unnin af fagmennsku, 
af sérfræðingum og tókst framkvæmd 
hennar framar vonum. Tveimur árum 
eftir kosningar höfðu heimili með verð-
tryggð húsnæðislán, sem var sá hópur 
sem hafði beðið hvað lengst eftir leið-
réttingu sinna mála, fengið leiðréttingu 
á allri verðbólgu áranna 2008 og 2009 
fyrir ofan 4% vikmörk Seðlabankans. 
Það er nauðsynlegt að ítreka það að 4 
milljóna króna þak var á leiðréttinga-
fjárhæð til að tryggja það að fjármagn 
leiðréttingarinnar dreifðist fremur á 
hina tekjulægri. Ekki var hugsað fyrir 
slíku þaki á 110% leið bankanna og 
síðustu ríkisstjórnar þar sem um 20 
milljarðar fóru til 1% heimila í landinu, 
eða um 775 heimila. 

Staðfesta við afnám hafta
„Hvernig getur þú talað svona með allt 
öðrum hætti en allir aðrir flokkar sem 
eru í framboði þings? “ Svona spurði 
Sigmar Guðmundsson, Sigmund 
Davíð Gunnlaugsson, í þættinum 

Forystusætið á RÚV fyrir síðustu 
kosningar. Staðreyndin er einfaldlega 
sú að Framsóknarflokkurinn talaði 
einn flokka um að mögulegt væri að 
afnema höftin á kjörtímabilinu og 
af því gæti hlotist verulegur ávinn-
ingur fyrir ríkissjóð. Nú er svo komið 
að trúverðug áætlun um losun fjár-
magnshafta liggur fyrir. Ástæða fyrir 
trúverðuleika og góðum undirtektum 
kröfuhafa er augljóslega það að þeim 
voru gefnir upp valkostir ásamt því 
að réttir hvatar voru til staðar. Talað 
var um málflutning framsóknarmanna 
sem „popúlisma“. Nú er hinsvegar gert 
ráð fyrir að ráðstafanir slitabúanna til 
þess að uppfylla stöðugleikaskilyrðin 
nemi um 850 milljörðum og þar af 
nema greiðslur til stjórnvalda 5-600 
milljörðum. Ekki er hægt að nefna eina 
ákveðna tölu þar sem framlagið er að 
stórum hluta í formi eigna, en ljóst er 
að ávinningurinn er gríðarlegur. Ef 
upphæðin verður lægri var vandinn 
minni. 

Heimilin, verðtryggingin 
og almannatryggingar
Fjögur húsnæðisfrumvörp eru nú 
komin til velferðarnefndar. Í þeim 
má meðal annars finna nauðsynlegar 
úrbætur í húsnæðismálum tekjulægri 
fjölskyldna og fjölgun félagslegs hús-
næðis. Það má heldur ekki gleyma 
því að húsnæðisfrumvörpin spiluðu 
veigamikinn þátt í gerð kjarasamn-
inga síðastliðið vor og því nauðsyn-
legt að þingið standi saman í því að 
afgreiða þau sem fyrst. Unnið er að 
afnámi verðtryggingar í takt við þá 
áætlun sem starfshópur lagði til árið 
2014. Það er hins vegar alveg ljóst að sú 
barátta verður erfið þar sem við erum 

ekki einungis að kljást við pólitíkina á 
Alþingi heldur einnig varðhunda fjár-
magnseigenda. 

Við erum á réttri leið og höfum 
unnið statt og stöðugt að því að bæta 
hag heimilanna á kjörtímabilinu. Að 
bæta hag heimilanna er ekki einhver 
kosningafrasi eins og heyrst svo oft 
frá þeim sem ekki treystu sér í þann 
slag á síðasta kjörtímabili. Það þurfa 
allir að hafa þak yfir höfuðið og eiga 
fyrir salti í grautinn. Kaupmáttur launa 
hefur aukist verulega á kjörtímabilinu. 
Hann er ekki bara einhver tala á blaði, 
heldur mælir hann raunverulega kaup-
getu fólks. Það er einfaldlega staðreynd 
að Íslendingar fá meira fyrir launin 
sín í dag en nokkru sinni áður. Þann 
1. janúar síðastliðinn hækkuðu bætur 
um 9,7%. Frítekjumark hefur hækkað 
og sú skerðing frá síðustu ríkisstjórn, 
oft verið kölluð Árna Páls skerðingin, 
hefur verið dregin að fullu til baka. 
Bætur almannatrygginga hafa hækkað 
töluvert meira en verðlag og þannig 
hefur kaupmáttur lífeyrisþega aukist. 
Það verður þó ekki sagt að nóg sé að 
gert. Því fer fjarri. Nú verðum við að 
halda áfram að gera vel, byggja ofan 
á því sem þegar hefur náðst og gera 
samfélagið í heild betra.

Höfundur er
Gylfi Þorkelsson, 

kennslustjóri FSu í fangelsum

Höfundur er
Haraldur Einarsson, 

 þingmaður

Náttúruvá í Rangárþingi  
- málþing í Gunnarsholti
Rangárvallasýsla og ná-

grannasveitir eiga langa sögu 
náttúruhamfara sem hafa haft 

mikil áhrif á búsetu á svæðinu, en þar 
eru virkustu eldstöðvakerfi landsins og 
hraunflæði, öskufall og hamfarahlaup 
hafa mótað ásýnd landsins og byggða-
þróun. 

Á málþinginu Náttúruvá í Rangár-
þingisem haldið verður í Gunnarsholti 
25. febrúar er ætlunin að draga saman 
reynslu af síðustu náttúruhamförum 
á svæðinu, hvers megi vænta og hvað 

sé unnt að gera til að draga úr tjóni af 
völdum náttúruvár. 

Þingið er haldið af Rótarýklúbbi 
Rangárvallasýslu, á 50 ára afmæli 
klúbbsins, í samstarfi við Landgræðslu 
ríkisins. Fundarstjóri verður Magnús 
B. Jónsson. 

Boðið er upp á léttan hádegisverð 
sem hefst kl. 11.30. Málþingið er öllum 
opið og þátttaka er ókeypis en það auð-
veldar undirbúning ef fólk vildi skrá 
sig með því að senda tilkynningu um 
þátttöku á netfangið edda@land.is . 

Aðalfundur Samfylkingarinnar
Samfylkingin í Árborg og nágrenni 

boðar til aðalfundar félagsins 
mánudaginn 29. febrúar kl. 20.00 í sal 
félagsins á Eyrarvegi Selfossi. Hefð-
bundin aðalfundarstörf. Allir félagar 
hvattir til að mæta. 

Stjórn Samfylkingarinnar í Árborg 
og nágrenni. 
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Nesey og Landstólpi 
framúrskarandi fyrirtæki
Creditinfo hefur um árabil veitt 

framúrskarandi fyrirtækjum 
viðurkenningu. Þau skilyrði 

sem fyrirtæki þurfa að uppfylla til að 
hljóta slíka vegtyllu eru nokkur. Þau 
þurfa að vera skráð hlutafélög, hafa 
skilað ársreikningum síðustu þriggja 
ára og þau þurfa að hafa skilað hagnaði 
næstliðin þrjú ár. Líkur á vanskilum 
þurf að vera hverfandi litlar. Jafnframt 
þarf eiginfjárhlutfall félaganna að vera 
20% eða meira þrjú rekstrarár í röð. 
Skilyrði era að eignir séu ekki undir 
80 milljónum króna þrjú ár í röð. Tvö 
fyrirtæki í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
eru í hópi framúrskarandi fyrirtækja að 
þessu sinni. Verktakafyrirtækið Nesey 
ehf og verslunar- og þjónustufyrirtækið 
Landstólpi ehf í Gunnbjarnarholti. Það 

kemur þeim sem til þekkja ekki á óvart 
að þau fyrirtæki sem hér eru nefnd 
skuli hljóta þennan heiður og eru þeim 
færðar árnaðaróskir að þessu tilefni. 
Fagmennska, reglusemi, framsýni og 
rík þjónustulund eru meðal þeirra 
kosta sem einkenna þessi fyrirtæki. 

Fjölsótt Sólarkaffi 
Vestfirðinga á Suðurlandi
Sunnudaginn 14. febrúar sl. héldu 

Vestfirðingar á Suðurlandi fjölsótt 
Sólarkaffi í Félagsheimilinu Stað á 

Eyrarbakka. Gestir voru á öllum aldri en 
elst var Jensína Guðmundsdóttir 98 ára, 
fyrrum húsfrú á Tannanesi í Önundarf-
irði, en hún kom í kaffið með nokkrum 
börnum sínum og tengdabörnum. 

Elfar Guðni Þórðarson, listmálari á 
Stokkseyri, var með málverkasýningu 
sem nefndist Frá Djúpi til Dýrafjarðar. 

Önfirðingurinn á Eyrarbakka, Víðir 
Björnsson, sýndi nokkrar af ljós-
myndum sínum sem hann hefur tekið 
á síðustu misserum í Flóanum og fyrir 
vestan. 

Vestfirska forlagið á Þingeyri sendi 
góðar kveðjur á Sólarkaffið með 
póstkortum til allra gesta og einnig 

fengu 10 þeirra eintök af bókunum 
Frá Bjargtöngum að Djúpi. Þingeyr-
ingarnir Gerður Matthíasdóttir og 
Ólafur Bjarnason, sem búa á Selfossi, 
sáu um að draga út hina heppnu gesti. 

Pétur Bjarnason frá Bíldudal kom 
með nikkuna og stjórnaði fjöldasöng og 
var mikil uppruna- og átthaga stemmn-
ing hjá sólarkaffisgestunum. 

Heiðursgestur á sólarkaffinu var 
síðan „sólin“ sjálf sem skein glatt í suð-
-vestrinu með mikilli endurspeglun á 
snæviþöktu Suðurlandinu. Víst er að 
sólin alla daga hér á Suðurlandinu 
gleður mjög hina aðfluttu Vestfirðinga. 
Í flestum byggða Vestfjarða sér ekki til 
sólar í um tvo og hálfan hánuð; það er 
frá um miðjan nóvember og nær því 
út janúar en það fer nokkuð eftir stað-

háttum. Því er löng hefð fyrir því vestra 
að fagna komu sólarinnar veglega með 
kaffi og pönnukökum. 

Þökk sé hinum mikla meistara sem 
skóp sólina með allri þeirri birtu og ytri 
sem innri yl sem henni fylgir. 

Áform um að endurnýjuna 
rafmagnslínur í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi
Í kjölfarið á langvinnu rafmagnsleysi í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi í illviðr-
inu sem gekk yfir landið fyrir nokkru 

sendi sveitarstjórn hreppsins Rarik er-
indi þar sem segir m.a. : „Á síðustu 
misserum hefur rafmagn ítrekað farið 
af og hefur rafmagnsleysi varað í allt 12 
klukkustundir í senn. Raforkuöryggi í 
sveitarfélaginu er í ólestri og hefur verið 
svo um nokkuð langt skeið. Sveitarstjórn 
lýsir samhljóða megnri óánægju með 
að ástand raforkumála sé með þessum 
hætti og spyr stjórnendur RARIK hvort 
viðhaldi og endurnýjun hafi ekki verið 
sinnt sem vera ber.“

Í svari sem sveitarstjórninni barst 

frá Rarik við erindinu nýverið segir að 
af þeim rúmu 35 km af loftlínum sem 
eftir eru í sveitarfélaginu eru um 15 km 
sem falla undir fyrsta áfanga endurnýj-
unaráætlunar dreifikerfisins. „Það eru 
línur byggðar á árunum 1954 og 1960 á 
svæðinu frá Háholti að Haga. Rúmir 15 
km falla undir annan áfanga og eru línur 
byggðar 1968 til 1971 á svæðinu frá Haga 
að Búrfelli. Rúmir 4 km falla loks undir 
þriðja áfanga, en það eru línur byggðar 
1980 til 1987 og eru aðallega kringum 
Árnes. Gert er ráð fyrir að línur í fyrsta 
áfanga verði endurnýjaðar á árunum 
2017 og 2018 og síðan verði línur í öðrum 
áfanga endurnýjaðar fljótlega eftir 2020.“

Skipstjórar funda með ráðherra 
vegna Landeyjahafnar

Níu manna hópur skipstjóra 
sem tengjast Landeyjahöfn 
á einn eða annan fundaði 

með Ólöfu Nordal innanríkisráðherra 
vegna hafnarinnar. Sveinn Rúnar Val-
geirsson er í forsvari fyrir hópinn, en í 
honum eru skipstjórar sanddæluskipa 
í Landeyjahöfn, skipstjórar Herjólfs 
og lóðsa í höfninni. Gagnrýnir hópur-

inn verklag við ákvarðanatöku vegna 
Landeyjahafnar, en Sveinn segir að til 
dæmis hafi lítið samræmi hafa verið 
í svörum erlendra ráðgjafa um höfn-
ina og yfir-lýsinga skipaverkfræðings 
og smíðanefndar sem vinna að smíði 
nýrrar ferju milli lands og Eyja, um 
æskilega ölduhæð fyrir hina nýju 
ferju. 
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Afsláttur
á afmælisári

lyfja.is

Við höldum upp á 20 ára afmæli á árinu og af því tilefni bjóðum við valdar 
vörur með sérstökum afmælisafslætti. Afslátturinn gildir til 17. mars. 

Hlökkum til að sjá þig.

Lyfja í 20 ár
Kíktu á vöruúrvalið á lyfja.is
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Ferðalag út 
fyrir meinta 
siðmenningu
Bjarni Harðarson segir Suðra frá ferðalagi þriggja  
Selfyssinga meðal frumstæðra þjóða í Eþíópíu

„Í Omódalnum í Eþíópíu gefst einstakt tækifæri til að kynnast ættbálka-
samfélögum þar sem atvinnuhættir og lífshættir hafa verið með sama 
hætti um aldir ef ekki árþúsundir. Vitaskuld er frumbyggjalíf eins og 
þetta við lýði víðar um heiminn en það er kannski hvergi eins aðgengilegt 
ferðamönnum eins og einmitt hér. Og þetta er sannarlega áhrifaríkt og 
magnað umhverfi sem maður hefði þurft að verja meiri tíma í að skoða,“ 
segir Bjarni Harðarson bóksali á Selfossi sem er nýkominn heim frá Eþíópíu 
þar sem hann fór ásamt þeim Valtý Pálssyni og Bárði Guðmundssyni í 
nokkurra daga safaríferð um forvitnilegar byggðir. 
Þeir þremenningar fóru á eigin vegum 
til höfuðborgar Eþíópíu með nokkurra 
daga viðkomu í Istanbúl. Í Addis Ababa 
sömdu þeir við fyrirtækið Abeba To-
urs um sjö daga safariferð sem kostaði 
liðlega 1000 dollara á mann. Í því var 
innifalin gisting á góðum hótelum sem 
og jeppaferð með leiðsögn um þorp 
mismunandi ættbálka. 

„Við byrjuðum á að heimsækja 
Dorze fólkið sem er nú frekar þróað 
miðað við það sem við síðar kynntu-
mst. Eins og nær allir íbúar landsins eru 
þetta landbúnaðarfólk en langt aftur í 
sögu þeirra lifir menning veiðiþjóðar 
sem veiddi meðal annars fíla og hafði 
á þeim einhverskonar átrúnað. Það 
endurspeglar þessa gömlu menningu 
þeirra að þeir byggja hús sem líkjast 
fílshöfði. Byggingarefnið eru greinar 
og lauf, einkanlega það sem þeir kalla 
gervi banana en heitir Enset á ensku. 
Þessar plöntur eru til að sjá eins og 
bananatré en bera ekki ávexti heldur 
eru ræktaðar til að fá þessi öflugu lauf 
sem eru til margra hluta nytsamleg. 

Hús Dorzefólksins eru í upphafi um 
12 metra há en á regntímanum fúna 
undirstöður veggjanna og þá einfald-
lega lækkar húsið. Eftir því sem okkur 
var sagt er reiknað með um 5 senti-
metra lækkun á ári og það er vitaskuld 
snyrt neðan af í lok hvers regntíma því 
þessi hús eru þeirrar náttúru að það 
má lyft undir þau og flytja úr stað ef 
þurfa þykir. 

Dorzefólkið sem við heimsóttum er 
í um dagleið frá höfuðborginni Addis 
Ababa og á þéttbýlu svæði enda greini-
legt að margir þeirra búa orðið í nú-
tíma húsum og við þægindi eins og 
rafmagn og sjónvarp. Þegar til þess er 
horft að þjóðarbrot þetta er í heildinni 
ekki nema um 30 þúsund manns þá er 
kannski sennilegast að menning þeirra 
og tunga renni á næstu árum saman 
við hið stóra þjóðahaf sem er í Eþíópíu 
þar sem búa um 100 milljónir manna.“ 
- En það var ekki allt þetta fólk sem 
þið heimsóttuð jafn þróað eins og 
Dorzefólkið? 

Nei, alls ekki. Ég ætla ekki að segja frá 

öllum þessum þjóðabrotum en ef við 
segjum að Dorzefólkið sé komið næst 
aðlögun að nútíma lífsháttum þá eru 
öfgarnar hinu megin Mursifólkið sem 
býr uppi á afskekktum heiðarlöndum 
á suðvesturhorni Eþíópíu. Og þeir enn 
fámennari en Dorzefólkið, voru árið 
2007 taldir vera um 7500 talsins og nær 
allir þeir bjuggu í hinum frumstæðu 
þorpum heiðanna sem nú tilheyra sér-
stökum þjóðgarði. 1994 voru þeir taldir 
mun færri og ef til vill á fyrir þessu 
fólki að liggja að fjölga með batnandi 
heilbrigðisþjónustu. En grunnur þeirra 
atvinnumenningar er löngu farinn og 
í dag er helsti atvinnuvegur þeirra nú 
ferðamennskan, að sýna sig fyrir safari-
fólki eins og okkur Selfyssingunum. 

Við gistum í smábænum Jinka og 
geystumst næsta morgun nokkurra 
klukkutíma leið um sveitavegi sem 
hlykkjuðust um hrikalegt og ber-

angurslegt land. Okkur var uppálagt 
að skilja farangurinn eftir á hótelinu 
því á leiðinni yrðum við að taka með 
tvo dáta sem myndu gæta að öryggi 
okkar. Þegar við komum að hliði þar 
sem hermenn gættu vegarins voru 
þar í öðrum jeppa nokkrir amerískir 
blaðamenn. Eftir pat og mikla samn-
inga ákváðu heimamenn að vitaskuld 
væri mikilvægara að senda verði með 
blaðamönnunum og okkur dygði einn 
leiðsögumaður enda ekki annað en 
kvenfólk og börn heimavið í því þorpi 
sem við færum í. Og áfram var ekið. 
- En hvernig er aðkoman í þorp eins og 
þetta þar sem fólk hefur að lifibrauði 
að sýna sig? 

Áhrifarík og ógleymanleg en líka 
sorgleg eins og öll ferðamennska er 
kannski. Þetta er gömul veiðimanna-
þjóð en í Eþíópíu eins og nánast 
allsstaðar í Afríku hafa öflug vopn 

og afkastamiklir gestir útrýmt veiði-
lendunum og dýrin eru flest friðuð í 
dag. Örlög þessa fólks eru því ekkert 
skárri en örlög granna okkar á Græn-
landi. Í þessum þorpum og hvarvetna 
við veginn er fólk, bæði börn og full-
orðnir sem gera eitthvað til að hala inn 
peninga frá ferðalöngum. 

Jafngildi eins dollara er stórfé fyrir 
þessu fólki og það er eftir nokkru 
að slægjast að dansa í vegkantinum 
eða ganga þar á himinháum stultum. 
Allir vilja pening, þó að þú gerir ekki 
annað en að taka mynd út um bílrúðu 
ertu krafinn um nokkrar krónur, öllu 
heldur nokkra birra eins og mynt 
þeirra Eþíópa heitir. Þetta fólk heldur 
upp á sína menningu og sínar hefðir 
en ferðamennskan og nútíminn sýna 
þessari menningu kannski takmark-
aða virðingu. Við horfum á þetta en 
látum óátalið að trúboðar fótumtroði 

bárður, Valtýr og bjarni við hús Dorzefólks. Mursifólkið er þekkt fyrir leirplötuna sem konur bera í neðri vörinni. 
flestar ungar stúlkur láta gata á sér vörina um 15 ára aldur og byrja þá með því að setja pínulitla tölu í gatið en svo 
er smá stækkað og þær sem ná að teygja best á eru með disk á stærð við undirskál undir kaffibolla. Þá þykja þær 
sérlega góðir kvenkostir. en við hittum líka ungar gjafvaxta konur sem voru með vörina ógataða og það var þeirra 
eigin ákvörðun.

Þessi fallega stúlka er fyrsta kona. Svona handfang framan á hálsinn fá ekki 
aðrar konur hjá Hamarættbálknum. Takið eftir hárinu, það er steypt með 
blöndu af smjöri, leir og rauðum skorkviknindum. Í hrifningarvímu eftir dans 
smjörkvennanna hef ég skrifað við þessa mynd þegar ég birti hana á netinu: 
„Í reynd eru engar konur fallegri en þessar dásamlegu smjörkonur.“ Gwen – gömul kona af ættbálki Hamar.

Höfðingi úr hópi Hamarmanna með 
M1 garant riffil sem er meðal byssu-
áhugamanna talinn mikið þing. Ljós-
myndara var meir hugsað til þess að 
maðurinn var glaseygur og einhvern-
veginn til alls vís!
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hjá þessu fólki mörg þúsund ára gamla 
siði og hreinlega útrými þeim. Þetta 
er vitaskuld gert á þeim forsendum 
að þetta fólk sé frumstætt og utan við 
siðmenninguna en slíkar skilgreiningar 
orka mjög tvímælis. Við getum lært 
margt af þessu fólki og væri nær að 
horfa til þess en að vera endalaust að 
þröngva okkar lærdómi upp á aðra. 

Er það að gerast  
enn þann dag í dag? 
Já, sú þróun er í fullum gangi og meðal 
annars fyrir tilstuðlan Íslendinga. Það 
eru íslenskir kristniboðar frá Þjóð-
kirkjunni okkar að boða fagnaðarer-
indið meðal þessara þjóða sem þarna 
er. Meðan við vorum í þessu ferðalagi 
þá birtust á netsíðum heima sorglegar 
fréttir af því að hinar ofbeldisfullu 
sveitir Íslamista væri að útrýma þús-
und ára kristnum söfnuðum í Sýrlandi. 
Þar fer mikilvæg menning forgörðum 
en við getum þó huggað okkur aðeins 
við að um þá menningu eru til rit-
aðar heimildir, jafnvel myndir. Þegar 
kristniboðar frá Konsó fara um með 
sína heilögu ritningu á móti ólæsum 
þjóðum í Ómódalnum þá verður ekk-
ert eftir. 

Trúarbrögð sem hafa verið við 
lýði í árþúsundir eru miskunnarlaust 
þurrkuð út og þetta hefur verið ger-
ast hratt fyrir tilstuðlan hinna freku 
eingyðistrúarbragða um alla Afríku 
síðustu áratugina. Um miðja síðustu 
öld var mjög umtalsverður hluti Afríku 
með sín eigin þjóðlegu ættbálkatrúar-
brögð en nú er talið að um eða innan 
við 10% álfunnar séu utan við hin stóru 
yfirgangssömu eingyðistrúarbrögð, 
kristni og íslam. 

Auðvitað er það svo að margt af því 
sem við sjáum í háttum fólks þar sem 
þessi fornu trúarbrögð eru iðkuð mjög 
grimmdarlegt. Fyrstu viðbrögð hins 
feita hvíta beturvita geta verið þau að 
æða fram og stöðva óhæfuna. En það 
er ekki okkar hlutverk í þessum heimi. 
Hvergi nokkursstaðar. 
- Sáuð þið eitthvað sem vakti slíkar 
hugrenningar? 

Já, það gerðum við svo sannarlega. 
Það hefur líklega verið þriðja daginn í 
þessu ferðalagi að við komum á svæði 
Hamarsfólksins rétt við landamæri 
Kenía. Þarna fór fram undirbúningur 
undir brúðkaup og því fylgja mann-
dómsvígslur, ekki brúðhjónanna sér-
staklega heldur er ættarhittingur sem 
þessi notaður til að ná fram ákveðinni 
skemmtan og ögrun. Ungir menn 
stökkva naktir yfir naut sem er nú 
frekar meinlaus skemmtan. En hin 
var svakalegri sem lögð var á ungar 
konur. Þær dansa mjög ögrandi dansa 
og særa karlmenn ættarinnar með sér 
í dansinn. Karlinn tekur þá úr hendi 
konunnar mjóa hrísgrein og lemur 
henni yfir um á síðu og bak dansfé-
lagans, helst þannig að springur fyrir. 

Þegar líður á dansinn eru bök 
þessara kvenna löðrandi í blóði og 
sárin sum ljót þó að þau séu aldrei mjög 
djúp. Þegar maður horfði á hinar eldri í 
hópnum sést að þær voru ekki að þessu 
í fyrsta skipti, bökin þeirra eru öll þakin 
í örum og sum nýju sárin ganga þvert 
á gamalt ör. En þessar konur ganga 
kappsfullar, hlæjandi og syngjandi 
til þessa leiks. Stundum koma eldri 
frænkur og vilja stöðva þær áköfustu. 
Þetta var mjög áhrifamikil og hrikaleg 
uppákoma. 

Þessar konur smyrja hár sitt með 
blöndu af smjöri og rauðum skorkvik-
indum. Þegar þetta blandast allt saman 
við seiðandi og lostafullan dans; blóðið, 
súrt smérið, sviti, gufa af heimabruggi, 

lyktin af hinni rauðu afrísku mold 
og söngur sem smýgur inn í hlustir 
– þá verður úr öllu slíkur galdur að 
sjálfur hef ég aldrei orðið fyrir viðlíka 
áhrifum. Smjörkonur þessar hafa síðan 
margoft vitjað mín í vöku og svefni. 

En fyrsta hugsunin hjá mér var þessi 
– á maður að líða þetta, á maður að 
horfa á þetta. Við nánari umhugsun 

þá fullyrði ég að þetta er ekki endi-
lega meira ofbeldi heldur fegurðar-
samkeppnir nútíma vestrænna sam-
félaga. Og jafnrétti meðal þessa fólks 
er kannski meira en víða í hinum svo-
kallaða siðmenntaða heimi.

En hvort sem er þá er það þessa fólks 
að ákvarða sína siði og sína framtíð, 
ekki okkar að segja því fyrir.

Gömul kona og börn bregða á dans – Dorzefólk.

Ættmóðir. Næstu nágrannar Hamarfólksins er Dassenech ættbálkurinn. Þessi 
gamla ættmóðir í þorpi þeirra sagði okkur að hún hefði eignast átta börn og 
þrjú þeirra eru enn á lífi. afkomendurnir eru fjölmargir en þegar við spurðum 
um aldur konunnar kom hún af fjöllum og túlkurinn sagði okkur að það 
tíðkaðist ekki halda slíkri tölu saman. 

Dassenech stúlkur. 

Mursistrákar á stultum rétt utan við bæinn Jimma.

bárður og Valtýr pósa með Mursikonum. Leirplöturnar í neðri vör kvennanna 
strekkja á öllu andliti þeirra og gera þær hörkulegri útlits, jafnvel karlmann-
legri.

Mursistúlka í fegrunaraðgerðum þar sem gerðar eru doppur á brjóst og aðra 
líkamshluta. Hér sést hvernig vörin lítur út þegar leirplatan er ekki höfð í. 
Platan er einkanlega höfð í til hátíðabrigða. Sambærilegt skraut er þekkt víða 
um heim, m.a. í Suður ameríku og er þar ekki bundið við kvenfólk.
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Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com

Framúrskarandi 
góð uppfærsla á 
Kirsuberjagarðinum
Leikfélag Selfoss frumsýndi 

Kirsuberjagarðinn eftir Anton 
Tsjekhov síðastliðinn föstudag. 

Leikstjóri er Rúnar Guðbrandsson og 
er þetta annað verkið sem Rúnar setur 
upp með LS. Alls koma um 25 manns 
að sýningunni og og fer þar einvalalið. 

Þá eru á meðal leikara þrír fyrr-
verandi formenn leikfélagsins, þau 
Magnús J. Magnússon, Guðfinna 
Gunnarsdóttir og Sigríður Hafsteins-
dóttir, auk núverandi formanns, F. Ella 
Hafliðasonar og óhætt að segja að þar 
fari einvalalið en þau fara öll á kostum 
í hlutverkum sínum í framúrskarandi 
góðri upp færslu á þessu mikla leik-
verki. 

Kirsuberjagarðurinn er síðasta og 
mest leikna leikrit Tsjekhovs. Það gerist 
í lok 19. aldar og segir frá aðalsfrúnni 
Ljúbov Ranévaskja, fjölskyldu hennar 
og förunautum. Fjölskyldan hefur eytt 
um efni fram og lifir lífinu í fullkomnu 
fyrirhyggjuleysi, föst í rómatískum 
minningum fortíðarinnar. Óðalssetrið, 
ásamt víðfrægum kirsuberjagarði, 
rambar á barmi gjaldþrots og yfirvof-
andi er uppboð á eigninni. Í stað þess 

að horfast í augu við það sem koma skal 
gleyma þau sér við drykkju og dans á 
meðan ógæfan vofir yfir. 

Á meðan fjölskyldan forðast að takast 
á við vandamál sín kynnast áhorfendur 
hreint mögnuðu persónugalleríi þar 
sem hver leikarinn á fætur öðrum fer á 
kostum í krefjandi hlutverkum. Það er 
hreint ótrúlegt afrek hjá áhugaleikfélagi 
að setja stórvirkið á svið með jafn skín-
andi góðum árangri þar sem leikararnir 
skila sínu mjög vel. Enginn slær feilnótu 
og margir leikaranna fara á hreinum 
kostum í rullum sínum. Þá er lifandi 
tónlistarflutningur undir sýningunni 
sem lyftir enn undir listaverkið og áhrif 
þess. Útkoman er afbragðsskemmtun í 
fyrsta flokks leikhúsi. 

Það er full ástæða til að skora á 
Sunnlendinga og allt áhugafólk um gott 
leikhús að leggja leið sína í Sigtúnið og 
líta uppfærsluna augum. Til hamingju 
Leikfélag Selfoss með árangurinn. 

Verkið er sýnt í Litla leikhúsinu 
við Sigtún á Selfossi. Miðapantanir á 
leikfelagselfoss@gmail.com og í síma 
482-2787. 

Björgvin G. Sigurðsson.

Leikskólabörn boðin vistun í 
Hveragerði frá 12 mánaða aldri

Aldís Hafsteinsdóttir, bæj-
arstjóri Hveragerðis, segir 
á heimasíðu bæjarins að 

börnum frá 12 mánaða aldri verði 
boðin vistun á nýjum sex deilda leik-
skóla að Þelamörk 62 í Hveragerði. 
Framkvæmdir munu hefjast við næsta 
sumar samkvæmt samþykkt bæjar-
stjórnar frá 11. febrúar 2016. Við 
hönnun hússins verður gert ráð fyrir 
þörfum yngstu barna og því er mögu-
legt að börn komist jafnvel inn aðeins 
fyrr ef brýna nauðsyn ber til. 

„Samkvæmt tillögu starfshóps um 
byggingu nýs leikskóla í Hveragerði 
er gert ráð fyrir að leikskólinn verði 
fullkláraður að utan ásamt lóð en til 
að byrja með verði innréttaðar fjórar 
deildir og tvær bíði innréttinga þar til 
þörf skapast fyrir fleiri leikskólapláss. 

Gert er ráð fyrir að nýr leikskóli taki til 
starfa á haustmánuðum 2017. 

Með samþykkt bæjarstjórnar er gert 
ráð fyrir að Leikskólinn Undraland fái 
nýtt hlutverk og geti til dæmis í framtíð-
inni hýst frístundaskóla bæjarins. Lóð 
Undralands hentar sérlega vel fyrir eldri 
börn og húsið ætti einnig að vera hentugt 
fyrir þann mikla fjölda barna (80) sem 
nú nýtir þjónustu frístundaskólans. Enn-
fremur gefur þessi breyting möguleika á 
aukinni notkun grunnskólans á húsnæði 
Undralands enda húsnæðið staðsett í 
göngufæri við grunnskólann. 

Gera má ráð fyrir að byggingarkostn-
aður nýs leikskóla nemi ekki undir 400 
m. kr. og er bygging leikskólans því 
stærsta einstaka fjárfesting Hveragerð-
isbæjar á núverandi kjörtímabili,“ segir 
Aldís. 

Ungmennaráð fær 
áheyrnarfulltrúa
Bæjarráð Hornafjarðar sam-

þykkti fyrir skömmu ósk 
ungmennaráðs um áheyrnar-

fulltrúa í nefndum sveitarfélags-
ins samkvæmt fyrirmynd frá Sel-
tjarnarnesi. Fulltrúar ungmennaráðs 
munu mæta á fund bæjarráðs 22. 
febrúar þar sem farið verður nánar í 
fyrirkomulagið. 

Ungmennaráð bókaði á fundi sínum 
að „ungmennaráð telur nauðsynlegt 
að ráðið eigi áheyrnarfulltrúa í öðrum 
formlegum nefndum sveitarfélags-

ins. Slíkt tíðkast í fleiri ungmenna-
ráðum um land allt en sem dæmi má 
nefna á ungmennaráð Seltjarnarness 
áheyrnarfulltrúa í öllum nefndum 
þar í bæ. Fyrir ungmennaráð að eiga 
áheyrnarfulltrúa í nefndum stjórn-
sýslunnar er ekki aðeins valdeflandi 
fyrir ungt fólk heldur einnig mikil-
væg reynsla og þekking fyrir fulltrúa 
ráðsins, sem og mikilvæg tenging fyrir 
starfandi nefndir sveitarfélagsins við 
ungt fólk á Hornafirði. Ráðið vísar 
málinu áfram til bæjarráðs.“

Ný uppsjávar-
vinnsla 
Vinnslustöðvar-
innar í Eyjum

Vinnslustöðin í Vestmanna-
eyjum áformar að byggja 
nýja uppsjávarfiskvinnslu 

í Vestmannaeyjum. Tækjabúnaður 
núverandi vinnslu er kominn til ára 
sinna að sögn Sigurgeirs Brynjars 
Kristgeirs-sonar, framkvæmdastjóra 
Vinnslustöðvarinnar. 

Nýja vinnslan mun auka frystiafköst 
uppsjávarfiskvinnslunnar og vinnslu-
getu Vinnslustöðvarinnar umtalsvert 
og verður sjálfvirkari en sú sem nú 
stendur til að endurnýja. 

Sigurgeir Brynjar segir stefnt að því 
að framkvæmdum við nýju vinnsl-
una verði lokið um mitt sumar, en 
fyrirtækið hefur boðið út frystikerfi 
vinnslunnar. 



STOKKSEYRI miðvikudagur 2. mars 
Draugasetrið kl. 19:30 

HELLA fimmtudagur 3. mars 
Félagsheimilið kl: 19:30 

HVOLSVÖLLUR:  föstudagur 4. mars 
Hvoll kl: 19:30

SELFOSS: laugardagur 5. mars 
FSU kl: 15:00

ÞORLÁKSHÖFN: sunnudagur 6.nóv 
Ráðhúsið kl: 15:00

HVERAGERÐI: miðvikudagur 9 mars 
Leikhúsið kl: 19:30

FLÚÐIR:  fimmtudagur 10 mars 
Félagsheimilið  kl: 19:30

AÐGANGSEYRIR KR. 1.500,-

Fyrstu 10 fá gefins Töfradót

Hægt er að fylgjast með Einari á facebook.com/tofrabrogd 

Hitastig (°C) 5 mm fyrir ofan botn nýja 60x40 cm 
10 kg kassans eftir 6 klst. við 20 °C umhverfishita.

Fiskur

EPS

21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

60 x 40 kassalínan frá Tempru er hagkvæmari, 
sterkari og veitir lengra geymsluþol

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@promens.com • www.tempra.iseinangrun – umbúðir

Temprukassarnir eru undirstaða þess að íslenskur fiskur 
kemst ferskari til neytenda um allan heim.

Kostir nýju kassanna eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum
 stærð kassanna er 60 x 40 sm og staflast þeir betur á vörubrettin
 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður 
 lengri fiskflök raðast betur innan kassa
 meira rými er fyrir ís eða kælimottur
 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol
 breytt hönnun á hornum gerir kassana sterkari en áður  
 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

Nýja 10, 13 og 15 kg  línan er þannig hönnuð að hún viðheldur 
ferskleika matvöru lengur en sambærilegar umbúðir.

Allt fyrir ferskleikann



Kennsluráðgjafi hjá  
skólaþjónustu Árborgar

Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
kennsluráðgjafa. Við leitum að metnaðarfullum einstak-
lingi með brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta 
og skólar í Sveitarfélaginu Árborg vinna að styrkingu 
heildstæðrar nærþjónustu við börn, foreldra og skóla í 
samstarfi við notendur þjónustunnar. Lögð er áhersla á 
snemmtæka íhlutun, öflug tengsl skólastiga, samstarf mis-
munandi fagsviða og fjölbreytileg skólaþróunarverkefni 
sem unnin eru í anda hugmyndafræði lærdómssamfélags-
ins (Professional Learning Community). 

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
• ráðgjöf til foreldra, kennara, stjórnenda og annarra 

starfsmanna skóla
• ráðgjöf vegna eflingar fjölbreyttra og sveigjanlegra 

kennsluhátta
• ráðgjöf og verkefni á sviði læsis og greininga/skimana
• ráðgjöf við gerð sérkennsluáætlana og mat á stuðnings-

þörf nemenda
• ráðgjöf og samstarf með faghópum/teymum

Menntunar- og hæfniskröfur:
• leyfisbréf grunnskólakennara og kennslureynsla er 

skilyrði
• framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og kennslufræða er 

æskileg 
• góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum sam-

skiptum
• þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum er æskileg
• færni til að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslu-
stjóri, sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent 
umsóknir á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum 
fræðslusviði Árborgar v/kennsluráðgjafa, Austurvegi 2,  
800 Selfoss. Umsóknarfrestur er til 7. mars 2016 . 

Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir 
kjarasamningi launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi 
stéttarfélags. 

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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Kristján Runólfsson sendir Suðra 
vísur í dálk vikunnar og eru til-

efnin fjölbreytileg að vanda hjá þeim 
snjalla hagyrðingi.

Sólin blessuð glampar glatt, 
og greiddi úr skýjaflókunum. 
Til varnar bruna hef ég hatt, 
og henti ullarbrókunum.

Oft er Sokki fremst í flokki, 
finnst í skrokki vilji og þor. 
Tekur brokk á skeifna skokki, 
skrýðir þokki sérhvert spor.

Hugur sjaldan gefur grið, 
gefst mér aldrei næði. 
Svo ég hafi sálarfrið, 
sem ég nokkur kvæði.

Æskan tíðum undrun vekur, 
ellin sýnir beittar tennur. 
Margur er til fjörsins frekur, 
frjálst á meðan blóðið rennur.

Teygir lopann Bjarni Ben, 
bætir dropa í málið, 
lítið hopar anginn, en, 
ekki er sopið kálið.

Nú skal fremja stuðlastag, 
stillt ei hemja gaman, 
vil ég semja bundinn brag, 
bögu lemja saman.

Vísindanna vísu menn, 
víða beita ráðum klókum, 
en virðast lítið vita enn, 
um veröld Guðs þó liggi í bókum.

Ort um einstakt safnastarf Þórðar í 
Skógum:

Margt er í Skógum að skoða, 
skal þar hver dvelja um hríð, 
þar er úr mörgu að moða, 
sem minnir á liðna tíð. 
Heillar það huga manns. 
Áhrif sem augun skynja, 
af ógrynni fornra minja, 
er saga vors lýðs og lands. 

Þórður sem ríkjum þar ræður, 
ræðir við gestafjöld, 
skemmtinn og gluggar í glæður,
sem geymast frá horfinni öld. 
Ötull hann stundar starf. 
Þvílíkur sagnasjóður, 
safnsins það eykur hróður. 
Þökk fyrir þjóðararf.

VÍSNAÞÁTTUR

Ferðamenn 
greiði framlag 
við komu
Friðrik Pálsson, eigandi Hótels 

Rangár, segir að allir ferðamenn 
sem komi til landsins eigi að 

greiða 3.000 til 5.000 krónur í sam-
eiginlegan sjóð sem styðja muni við 
uppbyggingu og náttúru-vernd. 

Framlagið verði hugsað sem 
viðurkenning fyrir framlag til upp-
byggingarinnar, segir Friðrik í samtali í 
Viðskiptablað Morgunblaðsins. 

„Viðurkenningin mun engu breyta 
um áhuga fólks á að koma til landsins, 
ekki nokkru,“ segir Friðrik.

Vetrarþjónusta á 
Suðurstrandar-
vegi verði aukin
Á síðasta fundi bæjarráðs Ölfuss 

var lögð fram ályktun bæj-
arráðs Árborgar frá 28. janúar 

síðastliðnum þar sem farið er fram á 
að Vegagerðin breyti skilgreiningu á 
vetrarþjónustu á Suðurstrandarvegi á 
þann hátt að þjónusta á veginum verði 
færð upp um þjónustuflokk en nú fellur 
vegurinn undir þjónustuflokk 4 líkt 
og vegir þar sem meðalumferð nemur 
innan við hundrað bílum í vetrardags-
umferð. 

Á árinu 2014 var umferð talsvert 
meiri en hundrað bílar samkvæmt 
mælingum Vegagerðarinnar. Þjónustan 
á veginum hefði því átt að breytast sam-
kvæmt því þegar á því ári. 

Miðað við umferð á Suðurstrandar-
vegi í dag þá ætti hann að vera í þjón-
ustuflokki 3 og vera með vetrarþjón-
ustu fimm daga vikunnar. 

„Vegna tíðra lokana Suðurlandsvegar 
á Hellisheiði og í Þrengslum er mjög 
brýnt að hafa möguleika á að beina 
umferð um Suðurstrandarveg. Lok-
anir á Suðurlandsvegi hafa mikil og 
neikvæð áhrif á íbúa og fyrirtæki á 

svæðinu og nauðsynlegt að hafa aðra 
leið færa milli Suðurlands og höfuð-
borgarsvæðisins/Suðurnesja.“ segir í 
ályktun bæjarráðs Árborgar. 

Bæjarráð Ölfuss tekur undir þessa 
áskorun bæjarráðs Árborgar og felur 
bæjarstjóra að fylgja málinu eftir við 
Vegagerðina. „Bæjarráð Ölfuss áréttar 
jafnframt nauðsyn þess til að tryggja 
öryggi vegfarenda og út frá almanna-
varnarsjónarmiðum að sem fyrst sé 
ráðist í uppsetningu senda á Suður-
strandarvegi og Þrengslavegi en stór 
hluti Suðurstrandarvegar og hluti 
Þrengslavegar eru utan farsímasam-
bands,“ segir í bókun bæjarráðs Ölfuss.

Fjölmennur samstarfs-
fundur um læsi í Vallaskóla
Þriðjudaginn 9. febrúar sl. var 

haldinn fjölmennur samstarfs-
fundur um læsi í Vallaskóla. Til 

leiks voru mættir stjórnendur í leik-
skólum og grunnskólum Árborgar, 
fulltrúar skólaþjónustu og þrír ráð-
gjafar úr læsisteymi Menntamála-
stofnunar. Það voru þær Ingibjörg 
Hilmarsdóttir, teymisstjóri, Ingibjörg 
Þorleifsdóttir og Elsa Pálsdóttir. Þær 
kynntu m.a. hlutverk og helstu áherslur 
í starfi læsisráðgjafa Menntamálastofn-
unar en teymið tók til starfa 1. október 
2015. 

Stofnun læsisteymisins tengist 
meginmarkmiðum í Hvítbók mennta-
málaráðherra en þar er eitt af mark-
miðunum að 90% nemenda geti lesið 
sér til gagns árið 2018. Skólar og 
sveitarfélög geta leitað stuðnings og 
ráðgjafar hjá teyminu og hvaða leið er 
valin er undir hverjum skóla komið. Í 
kynningu læsisráðgjafanna kom m.a. 
fram að unnið er að gerð lesfimiprófa 
fyrir 1. –10. bekk sem og lesskilnings-
prófa. Jafnframt er fyrirhugað að þróa 
skimanir fyrir leikskóla. Horft er á nám 
og kennslu nemenda sem samfellu frá 
upphafi leikskóla til loka grunnskóla 
(2–16 ára). Þá er í vinnslu vefur sem 
mun halda utan um verkefnið. Í erindi 

Ingibjargar Hilmarsdóttur kom fram 
að aðkoma og þátttaka skólastjórnenda 
skiptir miklu. Þeir þurfa að setja sér 
há markmið um árangur og tryggja 
fræðslu og þjálfun starfsfólks um læsi. 
Einnig lagði hún áherslu á að ef ár-
angur á að nást þurfa allir kennarar 
að vera læsiskennarar. Þá er lögð mikil 
áhersla á læsi á öllum skólastigum, 
snemmtæka íhlutun, aukið samstarf 
við foreldra um læsi og að sérstaklega 
sé unnið með tvítyngdum foreldrum 
og börnum þeirra. 

Eftir kaffihlé kynntu fulltrúar úr 
fræðsluteymi leikskólanna, þær Kristín 
Eiríksdóttir, Guðný Birgisdóttir, Helga 
Þórey Rúnarsdóttir og Valgerður Rún 
Heiðarsdóttir, vinnu við læsisstefnu 
sveitarfélagsins. Loks kynnti Þór-
dís H. Ólafsdóttir, kennsluráðgjafi, 
stefnumótunarvinnu hjá læsisteymi 
grunnskólanna og verklag læsisskim-
ana sem hefur verið mótað í skólunum 
að undanförnu. Fram koma hjá Þór-
dísi að næsta skref stefnumótun-
arvinnunnar er að teymin fundi saman 
til að móta heildstæða læsisstefnu frá 
yngstu deildum leikskóla til 10. bekkjar 
grunnskóla. Stefnt er að því að leggja 
læsisstefnuna fljótlega fram á fundi 
fræðslunefndar.

friðrik Pálsson, hótelstjóri Hótel 
rangá.



Heyrnarþjónustan Heyrn  /  Hlíðasmára 11, Kópavogi  /  Sími: 534-9600  /  www.heyrn.is

Heyrðu 
umskiptin
Erum með 
margar tegundir 
og verðflokka 
af ReSound 
heyrnartækjum

Fáðu 
heyrnar-

tæki til 
reynslu
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Ungmennaráð 
Hrunamanna 
fundar í fyrsta 
skipti

Ungmennaráð Hruna-
mannahrepps á sínum 
fyrsta fundi en ráðið 

skipa þau Jón Hermann Viginis-
son, Rúnar Guðjónsson, Nói Mar 
Jónsson, Sigríður Helga Steingríms-
dóttir og Hrafnhildur Sædís Bene-
diktsdóttir. 

BÚÐU VEL  
UM GESTINA  
ÞÍNA

BÚÐU VEL  
UM GESTINA  
ÞÍNA

Verið velkomin í verslun okkar  
að Síðumúla 16. Opið mán - fös 8:30 - 17:00

Síðumúli 16 • 108 Reykjavík • Sími 580 3900 • www.fastus.is

Hafðu samband við sölufólk okkar í síma 580 3900 sem aðstoðar þig með ánægju.

Fastus býður upp á vandað lín fyrir hótel, ferða-
þjónustur og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði.

Leikhópur Leikfélags Hveragerðis sem setur upp og sýnir meistaraverkið Dýrin 
í Hálsaskógi og tekst sérstaklega vel upp í kosta góðri sýningu. 

Þeir Hjörtur Benediktsson og Stein-
dór Gestsson leika Mikka og Lilla 

í þriðja sinn og hafa aldrei verið betri. 

Næstu sýningar: laugardagur 27. febr-
úar kl:14:00, laugardagur 27. febrúar 
kl:17:00,  Aukasýning sunnudagur 

28.febrúar kl:14:00, laugardagur 5.mars 
kl:14:00.

Rangárþing ytra og Knattspyrnu-
félag Rangæinga endurnýja 
 þjónustusaming

Jón Þorberg Steindórsson starfandi 
formaður Knattspyrnufélags Rang-
æinga og Ágúst Sigurðsson sveit-

arstjóri Rangárþings ytra við undir-
ritun samningsins. Viðeigandi þótti 
að vera með æfingatreyju frá Dagnýju 
Brynjarsdóttur landsliðskonu í fótbolta 
á mynd þar sem hún er ein af þremur 
landsliðskonum Íslands í knattspyrnu 
sem hófu feril sinn hjá KFR. 

Rangárþing ytra og Knattspyrnu-
félag Rangæinga hafa nú endurnýjað 
þjónustusamning vegna útbreiðslu 
knattspyrnu í íþróttastarfi barna og 
unglinga og er hann til þriggja ára. 
Þjónustusamningnum er ætlað að efla 
samstarf milli sveitarstjórnar Rangár-
þings ytra og Knattspyrnufélags Rang-
æinga og tryggja öflugt íþróttastarf fyrir 
börn og unglinga í sveitarfélaginu. Jafn-

framt er samningnum ætlað að tryggja 
enn frekar starfsemi Knattspyrnufélags 
Rangæinga enda er sveitarstjórn þeirrar 
skoðunar að það sinni öflugu og viður-
kenndu forvarnarstarfi. Knattspyrn-
ufélag Rangæinga hefur sannað það 
að þar er unnið virkilega vandað starf, 
m.a. hafa þrjár konur sem byrjuðu sinn 
feril hjá félaginu hafa komist í landslið 
Íslands í knattspyrnu. 

Nýtt vefgalleri Jóns Inga
Jón Ingi Sigurmundsson er einn af 

betri listamálurum Sunnlendinga. 
Hann hefur opnað nýtt vefgallerí undir 
slóðinni joningi.com, en þar er hægt 
að kynna sér verk hans sem hafa notið 
mikilla vinsælda.

Tvö verka Jóns Inga sem finna má á vefgalleríi hans.

Jón Ingi og eyþór arnalds.

Lára bergljót stýrði spilakvöldunum.
Guðrún ragna, Sigurlinn María og 
Sóley björk á spilakvöldinu.

Vinningshafar á efri mynd og setuverðlaunahafar á þeirri neðri.

Spilakvöldaröðinni lokið
Síðasta spilakvöldinu í röð Ung-

mennafélags Skeiðamanna er 
lokið. Vinningshafar voru Bryn-

dís í Fjalli og Ólafur Hafliðason. Þau 
voru hnífjöfn að lokastigum og þurftu 

að draga um sæti. Það endaði þannig 
að Ólafur hlaut 1. sæti með 379 stig en 
Bryndís Jóhannesdóttir hlaut 2. sæti. 
Sigrún Angela var númer þrjú með 
378 stig.



Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 31 árs reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

R E Y N S L A  •  F A G M E N N S K A  •  M E T N A Ð U R Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Naustavör 8-12

Vindakór 10-12Lundur 17-23

Langalína 28-32

bygg.is

FRÁBÆRAR EIGNIR
með góða staðsetningu

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Naustavör 8-12 í 
Kópavogi. Íbúðirnar eru 2ja til 4ra herbergja. Íbúðirnar eru með 
vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG 
eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílskýli fylgja öllum íbúðum.

Glæsilegar 4ra og 5 herbergja íbúðir í 5 hæða fjölbýlishúsi við 
Vindakór í Kópavogi. Íbúðirnar eru með vönduðum HTH innréttingum 
og AEG eldhústækjum. 
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða sólpalli á móti suðri. 
Sérinngangur er inn í íbúðir og stæði í bílskýli fylgja þeim flestum. 
Innveggir eru hlaðnir og múraðir.

Glæsilegar 98-183 fm íbúðir í álklæddum fjölbýlishúsum í Lundi í 
Kópavogi. Stæði fylgja öllum íbúðum. 
Lundur er án vafa ein glæsilegasta staðsetning íbúðabyggðar á 
höfuðborgarsvæðinu enda skapa Fossvogurinn, Öskjuhlíðin og 
rómaðar gönguleiðir gott jafnvægi milli byggðar og náttúru. 
Stutt er í margvíslega þjónustu, afþreyingu og menningu, s.s. 
Smáralind, Kringluna, Salinn og Gerðasafn.

Glæsilegar íbúðir í 3ja hæða fjölbýlishúsi við Löngulínu 28-32 í 
Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og 104-188 fm. Íbúðirnar 
eru með vönduðum íslenskum innréttingum frá Brúnás og vönduðum 
AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar eru ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

Bryggjuhverfinu í Kópavogi

Útivistarparadísinni í KórahverfiFossvogsdalnum í Kópavogi

Sjálandi í Garðabæ

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT NÝTT

NÝTTNÝTTAfhending við kaupsamning Afhending við kaupsamning

Afhending við kaupsamning



HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

Varahluta- og viðgerðarþjónusta
New Holland – O&K – Fiat – Fiat Hitachi

VÉLANAUST ehf
Álhella 4 • Símar: 555 6670 / 892 3996 • www.velanaust.isÁlhella 4 • Símar 555 6670 • 892 3996 • www.velanaust.is

VARAHLUTIR
Iveco • Benz • Man • Renault

Varahlutaþjónusta

Álhella 4 • Símar 555 6670 • 860 1859 • www.velanaust.is

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Þróun á plasti byrjaði árið 
1860 en byrjaði samt ekki í 
meiriháttar framleiðslu fyrr 

en 1920 þegar nælon og teflon komu 
sterk inn. Fyrsti plastpokinn leit dags-
ins ljós í Svíþjóð í kringum 1960.  Í 
dag er óhætt að segja að plast sé eitt 
mest framleidda efni í heiminum og er 
orðið stór huti af okkar daglega lífi. En 
gleymið samt ekki einu, fyrsta plastið 
sem var framleitt er ennþá til og allt 
plast, sem ekki hefur verið brennt (2% 
af heildinni), er einhversstaðar til í 
einu formi eða öðru.

Síðustu 10 ár höfum við, mann-
eskjan, framleitt meira plast en öll árin 
á undan og 50% af öllu plasti framleitt 
er einnota. Við endurvinnum ein-
göngu 5% af plasti og við notum yfir 
500 billjón plastpoka árlega. Það tekur 
plast 500-1000 ár að brotna niður í 
náttúrunni og hafa plastagnir fundist 
í 93% bandarískra barna undir 6 ára 
aldri. Plast nefnilega brotnar niður í 
svokallaðar plastagnir, sem ekki sjást 
með berum augum og leysast upp í 
hafinu. Plastagnir finnst einnig í tann-
kreminu okkar og snyrtivörum og 
daga uppi í fæðukeðjunni, sem rekur 
jú uppruna sinn til hafsins. 

Ein milljón sjófugla og 100.000 sjáv-
arspendýr drepast árlega vegna plasts, 
en að 90% af rusli í hafinu er plast og 
talið er að árið 2050 verður meira af 
plasti í hafinu en fiskar. Hvimleitt þar 
sem um helmingur af plasti flýtur og 
með hafstraumunum þá hafa mynd-
ast svokallaðar plasteyjar. Ein sú 
stærsta er í Kyrrahafinu en þær eru 
að myndast í öllum úthöfum. Í fyrra-
sumar sigldi rannsóknarskipið 5 Gyres 
frá Bermuda til Íslands og tók sýni á 
50 mílna fresti og fundu plastagnir í 
hverju eina og einasta.

Er ég búin að eyðileggja fyrir þér 
daginn?

Fyrirgefðu, það er ekki ætlunin en 
einhverstaðar verðum við að byrja og 
er ekki alltaf sagt að fyrsta skrefið er 
að horfast í augu við vandann? 

Næsta grein mun snúast um hvað 
við getum gert. En hugsið aðeins málið 
þangað til. Meltið þetta.


