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TUDOR RAFGEYMAR
Mælum og skiptum um rafgeyma

TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði
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Barist um
breytta
búvörusamninga
bls. 9.

Vöruval góð
verslun í
alfaraleið
Ný tilboð vikulega
Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga
og 10-21 um helgar

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

Í Eyrarbakkakirkju. Stúlkan á myndinni er Þórunn Erla Finnsdóttir, dóttir Ingimars Helga Finnssonar og Steinunnar Birnu Guðjónsdóttur.
Mynd Björn Ingi Bjarnason.

Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í
ýmsum stærðum og gerðum. Fjöldi sérlausna í boði, sniðnar að
þörfum hvers og eins viðskiptavinar.

Hafðu
samband
568 0100

Klettagörðum 5 | 104 Reykjavík | Sími 568 0100

www.stolpigamar.is
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Metnaðarfullar
breytingar á
Laugaskarði

Verðlaunahátíð
á Hornafirði

S

ú nýbreytni var á afhendingu
viðurkenninga og styrkja
Hornafjarðar að haldin var
ein vegleg hátíð þar sem afhent voru
menningarverðlaun, umhverfisviðurkenningar og styrkir sveitarfélagsins í Nýheimum fimmtudaginn 25.
febrúar.

Þau sem hlutu menningarverðlaun voru:
Soffía Auður Birgisdóttir fyrir útgáfu
á bókinni Ég skapa - Þess vegna er ég.
Bókin er um skrif Þórbergs Þórðarsonar, eins þekktasta rithöfunda
landsins en hann er borin og barnfæddur að Hala í suðursveit.
Bjarni F. Einarsson fyrir útgáfu
bókarinnar „Landnám og Landnámsfólk“ Í brennidepli er landnámsbýlið
Hólmur í Nesjum sem rannsakað var
árin 1997–2011, en þar voru rannsakaðar minjar um bæ og blót.
Alls voru níu manns
tilnefndir til menningarverðlauna 2015.
Umhverfisviðurkenningar sveitarfélagsins voru veittar í þrem flokkum.
Þeir sem tilnefndir voru hafa skarað
framúr og verið til fyrirmyndar í umhverfismálum innan sveitarfélagsins
tilnefndir voru. Ellefu tilnefningar
bárust umhverfisnefnd.
Umhverfisviðurenningar fyrir
árið 2015 hlutu, fyrir fallega lóð
Halldóra Stefánsdóttir og Gísli Örn
Gunnarsson Hafnarbraut 35. Lóðin er
snyrtilega römmuð inn af runna og
trjágróðri, garðurinn er fjölbreyttur
og gróðri smekklega raðað saman.
Fyrir lögbýli hlutu ábúendur að
Svínafelli í Öræfum verðlaun en

bæirnir mynda fallega heildamynd
með snyrtilegu og fallegu umhverfi.
Svínafellsbæirnir standa tignarlegir
undir rótum Svínafells og Öræfajökuls. Ábúendur á Svínafelli sýna
þessu volduga umhverfi virðingu
og natni með snyrtimennsku í
hvívetna. Ábúendur á Svínafelli eru,
Þorlákur Magnússon Svínafelli 3
Inga Ragnheiður Magnúsdóttir og
Benedikt Steinþórsson, Svínafelli 3,
Hafdís Sigrún Roysdóttir, Jóhann
Þorsteinsson, Svínafelli 1, Ármann
Karl Guðmundsson, Hólmfríður
Guðmundsdóttir, Svínafelli 2, Pálína
Þorsteinsdóttir, Ólafur Sigurðsson,
Svínafelli 1.
Gamlabúð hlaut viðurkenningu
fyrir snyrtilega og vel heppnaða
endurgerð lóðar. Lóð og umhverfi
Gömlu er grasi vaxin og snotrar
vegghleðslur og frágangur á stígum
og öðrum mannvirkum kringum
Gömlu búð fellur vel inn í umhverfi
sitt og ber vönduðu handbragði gott
vitni. Sveitarfélagið er eigandi að
Gömlubúð en Helga Árnadóttir sérfræðingur hjá Gestastofu í Gömlubúð
veitti viðurkenningunni móttöku.

Flott föt fyrir flottar konur
Alltaf eitthvað nýtt og spennandi

Verslunin Belladonna

Skeifunni 8 • 108 Reykjavík • Sími: 517 6460 • www.belladonna.is
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ldís Hafsteinsdóttir bæjarstjóri í
Hveragerði segir að nú sé unnið
að metnaðarfullum breytingum
á Sundlauginni Laugaskarði og hafi sú
vinna staðið frá árinu 2014 en þá voru
þær fyrst kynntar fyrir bæjarstjórn. „Tillögurnar taka tillit til sérstöðu í landslagi
og aðstæðum og fela þær einnig í sér
mikla virðingu fyrir húsinu sem flestir
eru sammála um að beri íslenskum arkitektúr fagurt vitni.
Margrét Leifsdóttir, arkitekt og heilsumarkþjálfi og barnabarn Gísla Halldórssonar sem teiknaði sundlaugarhúsið á
sínum tíma hefur unnið að tillögunum
ásamt arkitekum frá Arkibúllunni

teiknistofu þeim Hrefnu Björgu Þorsteinsdóttur og Hólmfríði Jónsdóttur.
Tillögurnar byggja á þeirri sýn að
Hveragerði er heilsubær en mikil vakning hefur orðið meðal íbúa um heilbrigða lifnaðarhætti og líkamsrækt. Fólk
á öllum aldri stundar útivist og hreyfingu og er fjölbreytni þeirrar þjálfunar
sem í boði er mikil. Sundlaugin í Laugaskarði er miðdepill þessarar starfsemi og
er í tillögunum gert ráð fyrir að þessi
sérstaða verði skerpt með uppbyggingu
sem miði að því að auka vægi heilsutengdrar starfsemi þar sem tekið verði
mið af meginstefinu“Heilsa – hreyfing
– hamingja”.

Aldís Hafsteinsdóttir.

Í tillögunum er gert ráð fyrir breyttri
aðkomu að sundlaugarhúsinu og stærri
bílastæðum. Móttakan verður endurnýjuð með áherslu á sölu heilsutengdra
veitinga. Gert er ráð fyrir notkun á
svölum sundlaugarhúss fyrir gesti,
byggingu glæsilegra útiklefa, breytingu
á innra skipulagi búningsklefa, nýjum
heitum pottum, köldum potti og víxlböðum. Möguleiki er á annarri heilsutengdri starfsemi og má sem dæmi um
slíkt nefna t.d. leir- eða ilmkjarnaböð og
infrarauðan klefa,“ segir Aldís á heimasíðu Hveragerðis, hveragerdi.is.

Flúðaskóli í 1. sæti
í Stóru upplestrarkeppninni

„

Stóra upplestrarkeppnin fór fram á
dögunum í Flóaskóla og við gerðum
okkur lítið fyrir og nældum okkur í
1. og 2. sætið. Una Bóel Jónsdóttir varð
í 1. sæti og Aron Ernir Ragnarsson í 2.

Sæti. Á myndinni eru þau með kennaranum sínum henni Höllu Siggu Bjarnadóttir frá Hæli og stúlkunni sem lenti í
3. sæti og kennaranum hennar,“ segir á
facebook-síðu skólans.

Páskahappdrætti
handknattleiksdeildar

B

lásið hefur verið til leiks í
páskahappadrætti handknattleiksdeildar Selfoss.
Vinningar eru í bestu gæðum og
heildaverðmæti rétt tæp milljón
króna. Hér er um að ræða eina allra
stærstu fjáröflun deildarinnar og
því hvetur deildin alla til að taka
vel á móti sölufólki sem verður
á ferðinni í net- og raunheimum
næstu tvær vikur. Dregið verður úr
seldum miðum þriðjudaginn 22.
mars nk. og verða vinningsnúmer
birt á heimasíðu Umf. Selfoss. Allar
nánari upplýsingar í síma 482-2477.

Tveir Selfyssingar með
landsliðinu til Sviss
Á
umfs.is kemur fram að tveir
Selfyssingar eru í landsliðshópi Íslands fyrir leikina gegn
Sviss í annarri umferð undankeppni
EM 2016. Þetta eru afrekskonurnar
Hrafnhildur Hanna Þrastardóttir og
Steinunn Hansdóttir.
Liðið heldur utan til Sviss og dvelur
við æfingar frá 7. mars fram að fyrri
leiknum þann 10. mars. Síðari leikurinn fer fram á Íslandi 13. mars.
Leikirnir eru:
Sviss – Ísland 10. mars kl. 19:00 í
Siggenthal Station, Sviss
Ísland – Sviss 13. mars kl. 16:30 í
Schenkerhöllinni, Hafnarfirði
Allar tímasetningar eru á íslenskum
tíma.

Steinunn Hansdóttir.

Byggðu umhverfisvænt hús
-úr krosslímdu tré

Stór eða lítil

- allt eftir þínum óskum

Af hverju krosslímt tré?
– Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla
– Léttari en steypa

Umhverfisvæn hús

úr krosslímdu tré

– Frábær einangrun
– Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu
– Mjög fljótlegt að reisa

Bjóðum einnig

glugga, hurðir og
untanhússklæðningar
sem hæfa þínu húsi

– Einstakir burðareiginleikar
– Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið
– Þynnri veggir - meira innra rými
– Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX

www.idex.is

Smiðjuvegi 3 - 200 Kópavogur - Sími 412 170 0 - idex@idex.is
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Vítahringur
vaxtaokursins

ostnaðurinn við krónuhagkerfið
er ánauð á íslenskri alþýðu. Vaxtaokrið er fylgifiskur örmyntarinnar, vegna kostnaðar þjóðfélagsins
við að halda úti sjálfstæðri mynt. Þetta
fyrirkomulag er þverbrestur í lífskjörum
vinnandi fólks í landinu en peningaelítan og útgerðin gerir allt sitt upp í evrum
og dollurum og lifir fyrir vikið í annarri
vaxtaveröld en alþýðan.
Ánauð verðtryggða vaxtaokursins er mara
sem hvílir með kæfandi hætti á flestum
fjölskyldum landsins. Bann verðbóta eitt
og sér breytir litlu þar um. Kostnaðurinn
við krónuna kemur áfram fram af fullum
Árni Gunnarsson, fyrrverandi
þunga í svimandi háum vöxtum óverð- þingmaður og frambjóðandi
tryggðra lána með breytilega vexti.
jafnaðarmanna á Suðurlandi, á
aldarafmæli alþýðuhreyfingar á

Fáir ef nokkur hefur treyst sér til að
Íslandi í Iðnó þann 5. mars.
staðhæfa að vaxtaþak sé raunhæft eða
Mynd: Kristján L. Möller.
í vændum og ekkert bólar á efndum á
stærsta kosningaloforði allra tíma; tafarlausu verðtryggingarbanni.
Vaxtamunurinn á milli Íslands og stærri myntsvæða er sláandi. Á sama tíma
og óverðtryggð fasteignalán bera 1-2% vexti í þeim löndum eru þeir allra
hagstæðustu yfir 7% hérlendis. Það getur hver og einn reiknað ávinning upp
á hundruði þúsunda eða milljónir ár hvert, eftir upphæð eigin láns, væri
sama vaxtastig hér.
Framhald krónuhagkerfisins leiðir til fólksflótta og glataðra tækifæra. Það er
engin tilviljun að nágrannar okkar í Færeyjum skuli binda sína krónu við þá
dönsku, sem aftur er bundinn við evru. Fyrir vikuð er vaxtastig í Færeyjum
margfalt lægra en á Íslandi.
Þetta er stærsta hagsmunamál vinnandi fólks á Íslandi og gott að hafa í huga
þegar aldar afmæli stofnunar alþýðuhreyfingar í landinu er fagnað, en þann
12. mars 1916 stofnaði vinnandi fólk Alþýðuflokkinn og Alþýðusambandið.
Íslensk stjórnmál snúast oft um hávært rifrildi um aukaatriði. Vonandi berum
við gæfu til að setja vaxta- og peningamálin í brennipunkt fyrir næstu kosningar þannig að þjóðinni gefist kostur á að segja sitt um framhald viðræðna
við ESB, og síðan fullgerðann samning verði framhald viðræðna samþykkt.
Þetta er kjarninn í baráttunni fyrir bættum kjörum og betra lífi á næstu árum.
Björgvin G. Sigurðsson.

Halldór Gunnar semur
þjóðhátíðarlagið

Þ

jóðhátíðarlagið í ár verður samið
af tónlistarmanninum Halldóri
Gunnari Pálssyni, kórstjóra
Fjallabræðra en Sverrir Bergmann og
Friðrik Dór munu syngja lagið. Eins
og áður þá verður lagið frumflutt um
mitt sumar.
Árið 2012 samdi Halldór einnið
Þjóðhátíðarlagið Þar Sem hjartað slær,
sem Sverrir Bergmann hefur gert sígilt.
Friðrik Dór hefur svo átt tvö mest spiluðu íslensku lögin undanfarið árið og
því verður spennandi að sjá útkomuna
hjá þessum tveimur vinsælu söngvurum.
Nýstofnuð hljómsveit þeirra Halldórs og Sverris, Albatross, mun gefa
út lagið og sjá um að frumflytja það á
Þjóðhátíð 2016. Albatross, sem stofnuð

var í kringum síðustu áramót er einmitt
þessa dagana í hljóðveri að taka upp
tónlist.
Forsala á Þjóðhátíð hefst fimmtudaginn 25. febrúar á dalurinn.is.
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Suðri inn á hvert heimili!

Samfélagsábyrgð Háskóla Íslands

Í

105 ára sögu sinni hefur Háskóli Íslands lengst af verið eini
háskóli landsins, eins og nafnið
gefur til kynna. Þess vegna hefur ekki
aðeins verið litið á hann sem æðstu
menntastofnun landsins heldur sem
þjóðarháskóla – samfélagsstofnun
sem Íslendingar hafa verið stoltir af.
Í því ljósi hnykkti mörgum við þá
ákvörðun Háskóla Íslands að leggja
niður einu háskólastofnunina á
Suðurlandi með því að flytja íþróttaog heilsufræðinámið á Laugarvatni
til Reykjavíkur.
Yfirlýst stefna
Háskóla Íslands
Væntingar almennings til samfélagsstofnana á borð við Háskóla Íslands
eru ekki sprottnar upp að ástæðulausu. Þær hafa komið til tals hjá yfirstjórnendum háskólans sjálfs, meðal
annars annars í ræðu sem Páll Skúlason, þáverandi háskólarektor, hélt á
Austurlandi árið 1999. Þar sagði Páll:
„Hlutverk Háskóla Íslands er og
hefur alla tíð verið að þjóna allri íslensku þjóðinni. Háskólinn er þjóðskóli, sem vinnur jafnt í þágu þeirra
sem búa á höfuðborgarsvæðinu og
hinna sem búa úti á landi. Fræðastörf
og þekkingarleit er ekki bara fyrir fámennan hóp fólks. Allt fólk sem vill
bæta lífsskilyrði sín, treysta atvinnulíf,
viðskipti og menningarlíf, hagnýtir
sér í síauknum mæli alls konar fræði.“
Í þessum anda hefur Háskóli Íslands leitast við að „efla tengsl sín
við landsbyggðina, m.a. með því að
fjölga rannsókna- og fræðasetrum
úti á landi“ eins og fram kemur á
heimasíðu skólans, enda hefur hann
„ríkum skyldum að gegna við íslenskt
samfélag, menningu og tungu“, eins
og segir á sama stað. Á þessu eru
hnykkt í stefnuáætlun Háskóla Íslands 2011-2016. Þar kemur fram
að háskólinn hafi sett sér „markmið
um rannsóknir og nýsköpun, nám og
kennslu, mannauð og ábyrgð gagnvart
samfélaginu og umheiminum“.
Í ljósi allra þeirra dæma sem nú
hafa verið rakin úr hátíðaræðum og
yfirlýstum stefnumiðum Háskóla
Íslands má gera ráð fyrir að stjórnendur skólans geri sér fulla grein fyrir
samfélagsáyrgð háskólans. Nýlegar
ákvarðanir sem varða háskólastarf á
Laugarvatni, benda þó ekki til þess að
stefnumiðin séu stjórnendum skólans
mjög hugleikin um þessar mundir.

Höfundur er
Dr. Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir,
alþingismaður og
fv. verkefnisstjóri við Stofnun
fræðasetra Háskóla Íslands

Verkin sýna merkin
Háskóli Íslands hefur nú ákveðið að
leggja af einu háskólastofnunina á
Suðurlandi með því að flytja námsbraut
í íþrótta og heilsufræði frá Laugarvatni
til Reykjavíkur, þar sem nú þegar er
rekin íþróttafræðibraut við Háskólann
í Reykjavík. Verði af fyrirhuguðum
flutningi munu því tvær íþróttafræðibrautir verða í Reykjavík, en engin úti
á landi. Hins vegar munu nemendur af
landsbyggðinni, sem hafa sótt nám á
Laugarvatni, þurfa að fara til Reykjavíkur með verulega auknum húsnæðiskostnaði sem því mun fylgja.
Ákvörðunin er tekin í trássi við
vilja og stefnu stjórnvalda og Alþingis.
Mótbárur þingmanna virðast hrökkva
af háskólaráðinu eins og vatn af gæs.
Einstaka prófessorar og fræðimenn hafa
meira að segja látið í ljós vanþóknun
í fjölmiðlum yfir því að ráðherrar og
þingmenn séu yfirleitt að hafa skoðun
á málinu. Er helst á þeim að skilja að
það sé argasti dónaskapur við faglega
niðurstöðu menntastofnunar.
Helstu rök háskólans fyrir því að
flytja íþrótta- og heilsufræðina frá
Laugarvatni til Reykjavíkur, og ljúka
þar með merkri 84 ára sögu skólans
á Laugarvatni, munu vera fækkun
nemenda og kostnaður við að halda
úti námi á Laugarvatni. Til grundvallar
liggja tvær skýrslur sem háskólinn mun
hafa látið gera um „sóknarfæri“ þessa
námsframboðs.
Málsvarar háskólans hafa látið að
því liggja að nemendafækkunin stafi
af staðsetningunni á Laugarvatni. Jafn
líklegt er þó að fækkunina megi rekja
til þess að fyrir fáum árum var kennaranámið og íþróttakennaranámið lengt úr
3 árum í 5 ár. Eftir það hefur nemendum
í kennaranámi fækkað í öllum deildum,
bæði á Laugarvatni og í Reykjavík.

Ríkust eru þó skylda
þeirra stofnana sem
byggðar hafa verið upp
fyrir almannafé og eru í
eigu samfélagsins. Það er
ekki nóg að setja fjálglega orðuð stefnumið
inn í markmiðslýsingar
á vel hönnuðum heimasíðum. Skattgreiðendur
sem standa undir rekstri
Háskóla Íslands koma úr
öllum landshlutum. Líka
af Suðurlandi.
Vitanlega er ekki ásættanlegt að
Háskóli Ísands leggi þannig af þjónustu sína við heilan landshluta, með
þeim alvarlegu afleiðingum sem það
mun hafa fyrir nærsamfélagið á Suðurlandi, án þess að stjórnvöld reyni að
sporna við fæti. Bent hefur verið á að
stjórnendum námsins hafi ekki gefist færi á að rétta úr kútnum og mæta
nemendaþróuninni, til dæmis með
breytingum og endurbótum á námsfyrirkomulaginu eins og gert var við
leikskólakennaranámið á sínum tíma
þegar sókn í það var sem slökust.
Háskólinn ætti í það minnsta að lýsa
sig fúsan til samstarfs við sveitarfélagið
og ráðuneytið um frekari greiningu
og kynningu á þeim tækifærum sem
felast í námsumhverfinu á Laugarvatni.
Í þeim skýrslum sem háskólinn styðst
sjálfur við er m.a. bent á slík tækifæri,
til dæmis þau sem legið gætu í aukinni
þörf fyrir fagmenn á sviði lýðheilsu.
Það yrðu sorglegar málalyktir ef endi
yrði bundinn á 84 ára sögu íþróttakennaranáms á Laugarvatni fyrir tilverknað Háskóla Íslands, skólans sem
Páll Skúlason lýsti sem „þjóðskóla“ i
þágu landsins alls.
Það kostar að reka samfélag og því
fylgja skyldur. Þá kvöð verðum við öll
að bera, bæði einstaklingar og stofnanir. Ríkust eru þó skylda þeirra stofnana sem byggðar hafa verið upp fyrir
almannafé og eru í eigu samfélagsins.
Það er ekki nóg að setja fjálglega orðuð
stefnumið inn í markmiðslýsingar á vel
hönnuðum heimasíðum. Skattgreiðendur sem standa undir rekstri Háskóla
Íslands koma úr öllum landshlutum.
Líka af Suðurlandi.

Íbúafundur vegna Skaftárhlaupa
14. mars kl. 20: 00 í Tunguseli

Í

búafundur verður haldinn í
félagsheimilinu Tunguseli 14.
mars n.k. kl. 20: 00 vegna Skaftárhlaupa.
Skaftárhlaup í nútíð og framtíð
-Tómas Jóhannesson Veðurstofu
Íslands
Þróun Skaftárkatla, hvers er að
vænta - Magnús Tumi Guðmundsson, Háskóla Íslands
Áætlun um hættumat vegna Skaftárhlaupa -Sigrún Karlsdóttir og
Davíð Egilsson, Veðurstofu Íslands
Hefting leir og sandfoks - Sveinn
Runólfsson, Landgræðslu ríkisins
Undirbúningur Almannavarna Kjartan Þorkelsson, lögreglustjóri

Mest seldu ofnar
á Norðurlöndum

10 ára ábyrgð

Hjá okkur eru ofnar hitamál

Með allt á
hreinu í 95 ár
Dragháls 14 - 16
110 Reykjavík

Við bjóðum upp á ofnastýringar frá IMI Hydronic
en þeir hafa stýrt hitamálum landsmanna í áratugi
með góðri reynslu.

Sími 4 12 12 00
Fax 4 12 12 01

Velkomin á nýja heimasíðu, www.isleifur.is
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Allt orkar tvímælis……………

Í

síðasta pistli rifjaði ég upp nokkur
atriði úr skólasögu Grímsness
og Grafnings – og raunar Þingvallasveitar ef út í það er farið. Nú berast
þau tíðindi að ákveðið hafi verið í háskólaráði að leggja af íþróttakennaranám á Laugarvatni. Þessi ákvörðun
er – hvað sem mönnum kann annars
um hana að finnast – reiðarslag fyrir
Laugarvatn og Bláskógabyggð, og auðséð er að hún muni verða afdrifarík
fyrir nágrannasveitarfélögin líka – allar
uppsveitir Árnessýslu að minnsta kosti,
ég held raunar fyrir Suðurland eins og
það leggur sig. Til þess liggja söguleg og
félagsleg rök, sem hér verður reynt að
gera nokkra grein fyrir, að minnsta kosti
á milli línanna – um leið og harmað er
hvernig eitt stærsta tækifærið í skólasögu Suðurlands, er Háskóli Íslands tók
sér bólfestu á Laugarvatni, snerist upp
í mestu niðurlægingu og gróf undan
háskóla- og lærdómssamfélagi sem um
árabil hafði starfað af metnaði og til
heilla fyrir alla landsmenn.
Til fróðleiks
Upphaf íþróttaskóla á Laugarvatni
má rekja til ársins 1932, er þar hófst
íþróttakennsla í skjóli Héraðsskólans.
10 árum seinna var á þessum grunni
stofnaður Íþróttakennaraskóli Íslands.
Íþróttamannvirki risu, og brátt varð
til fyrirmyndar aðstaða til iðkunar
úti- og inniíþrótta, aðstaða sem nýttist öllu keppnisfólki af Suðurlandi.
Tækifæri til útivistar og útináms eru
óþrjótandi, fjölbreytt náttúrufegurð og
náttúrugæði, sem auðvelt er að meta
til fjár. Á Laugarvatni stóð um árabil
vagga körfuknattleiks og blaks og bókstaflega fabrikeraði frumkvöðlum og
landsliðsfólki í þeim greinum. Frumkvöðla kalla ég þá vegna þess hve ötulir
þeir urðu við að boða fagnaðarerindi
þessara göfugu íþrótta, hvar sem þeir
tóku sér bólfestu á landinu – og þann
vagn drógu frá upphafi kennarar ÍKÍ. Á
níunda áratug síðustu aldar voru byggð
stórbrotin íþróttamannvirki við skólann, íþróttahús, sundlaug, þreksalir og
búningsklefar. Íþróttakennaraskólinn
var nærri aldamótunum sameinaður
Kennaraháskóla Íslands. Sá skóli rann
ekki löngu seinna saman við Háskóla
Íslands.
Fósturlaunin goldin?
Og þá var ekki langt að bíða þess
sem nú er orðið: Um leið og halla tók
undan fæti með aðsókn að kennara-

eða Ljósafossskóla hafa útskrifast frá
Laugarvatni og tilvist kennaranámsins
hefur styrkt skólahald hér bæði beint
og óbeint. Vonandi verða þessar sviptingar ekki til þess að rugga þeim báti.
Það er þó alveg víst að bátum verður
ruggað og margur mun þurfa að stíga
ölduna í kjölfar þessara örlagaríku
ákvarðana.

námi almennt – og það gerðist strax og
ákveðið var að lengja námið úr þremur
árum í fimm –var spjótum beint að
Laugarvatni sérstaklega. Hér verður
ekki reynt að draga dul á það að margt
á samfélagið á Laugarvatni og í Laugardal Íþróttakennaraskóla Íslands upp að
inna – ókeypis íþróttakennslu og afnot
af íþróttamannvirkjum í áratugi – en í
staðinn fékk nefndur skóli líka ýmislegt
af því sem honum var bráðnauðsynlegt:
Skólaæskan á Laugarvatni, efniviðurinn í æfingakennslu kennaranemanna,
stóð ÍKÍ til boða í áratugi. Um aðra
íþróttakennslu var ekki að ræða fyrir
fyrir þá sömu skólaæsku, það verður
að segjast eins og er. Og hvað sem
segja má um þetta „jafnvægisástand“
er víst að það skapaði ákveðna værukærð hjá sveitarfélaginu og staðarskólunum gagnvart því verkefni að
koma sér upp eigin aðstöðu til þess
að sinna lögbundnum kroppatamningum ungmenna sinna. Vera kann
að það muni nú að reynast dýrkeypt,
skammgóður vermir myndi kannski
einhver segja – og ég ætla ekki að botna
þann málshátt hér og nú; enda batnar
þá ekki sagan af viðskilnaði Háskóla
Íslands við Laugarvatn.

Ef æskan vill rétta þér örvandi hönd
Ef byggir þú, vinur, og vogar þér hátt
og vilt að það skuli ekki hrapa:
þá leggðu þar dýrustu eign, sem þú átt,
og allt, sem þú hefur að tapa.
Og fýsi þig yfir til framtíðarlands
og finnist þú vel getir staðið,
þá láttu ekki skelfa þig leiðsögu hans,
sem leggur á tæpasta vaðið.
Þ. E.
Ofanritað erindi úr ljóði Þorsteins
Erlingssonar var flutt á samkomu á
Laugarvatni fyrir bráðum 60 árum.
Ég hygg að flutningur ljóðsins hafi þá
átt að vera eins konar herhvöt til Laugdælinga og annarra Sunnlendinga að
standa þétt að baki þeim sem vogaði
sér að fara lítt troðnar slóðir, hafði sýn
arnarins og dró arnsúg á fluginu. Slíkir
kjarkmenn eru ef til vill að verða vandfundnir, en þeim fjölgar í staðinn sem
hugsa mest eftir reglum reiknikúnstar,
lifa og hrærast í veröld excel-skjala.
Svo stuðst sé við líkingamálið úr erindi Þorsteins Erlingssonar hér að ofan:
Sannarlega létu þeir skelfast sem tóku
ákvörðun um flutning skólans; hjuggu
í örvæntingu af þann sprota sem fjærst
þeim stóð og þeir töldu sér óþarfastan,
skildu eftir opið sár og hafa - að því séð
verður -ekkert hugsað fyrir græðandi
meðulum. Kannski verði boðið upp á
líknandi meðferð?

Náið er nef augum
En hví er ég að rekja þessa sögu hér í
Hvatarblaðinu? Það er vegna þess að
hún kemur okkur við, lesendur góðir.
Íþróttakennaraskólinn á Laugarvatni
og arftakar hans eru tvinnaðir saman
við skóla- og íþróttasögu Grímsnessog Grafningshrepps, rétt eins skóla- og
íþróttasögu annarra sveita Suðurlands.
Hversu margir íþróttakennarar og
þjálfarar ofan af Laugarvatni skyldu
hafa haft með kennslu og þjálfun
íþrótta að gera hér í Grímsnesi, sumar
og vetur, um áratugaskeið? Dæmin
um þetta sambýli og styrk, sem hvor
hefur af öðrum, eru bæði gömul og ný:
Ófáir af kennurum Kerhólsskóla og/

Góðir lesendur!
Það er margföld ástæða til þess að
blása á ný lífi í þessa herhvöt til allra
Sunnlendinga og annarra velunnara
íþróttakennaraskóla á Laugarvatni og
háskólanáms í dreifbýli – að fylgja þeim
nú staðfastlega sem skorið hafa upp
herör gegn áformunum um flutning
kennaranámsins, boðað fundahöld,
skrifað blaðagreinar og farið í blaðaviðtöl, efnt til undirskriftasöfnunar og
lýst vilja til að rétta af það skip sem
um skeið hefur siglt hallt á hlið. Þar
hafa komið við sögu glæsilegir fulltrúar
nemenda, heimafólk á Laugarvatni og
sveitarstjórnarfólk í Bláskógabyggð.
Fleiri þurfa þó að leggjast hér á árar.

Höfundur er
Bjarni Þorkelsson.

Samfylkingin fundar
um framtíðina

F

ormaður og forystufólk Samfylkingarinnar stendur fyrir
opnum fundum um allt land
þessar vikurnar. Þau nýmæli eru að
þeir eru allir sendir út beint á netinu
og má nálgast upptökur af þeim á síðu
flokksins, xs.is
Frummælendur á fjölmennum
fundi flokksina á Selfossi á dögunum
voru auk Árna Páls Árnasonar, formanns flokksins, þau Oddný G.
Harðardóttir, þingkona, Arna Ír
Gunnarsdóttir, Njörður Sigurðsson og Guðmundur Oddgeirsson,
bæjarfulltrúar. Hvorki Árni Páll né
Oddný gáfu neitt upp um það hvort
þau æltuðu að gefa kost á sér í for-

mannsembættið í allsherjarkosningu
í aðdraganda landsfundar í júní, en
sögðu að þau myndu gefa það út
innan skamms.

MJÚKT OG HREINT
FYRIR GÓÐA GESTI

Fastus býður upp á vandað lín s.s. handklæði,
þvottastykki og baðmottur, vönduð 250 þráða
sængur- og koddaver fyrir hótel, ferðaþjónustur
og heilbrigðisstofnanir á sanngjörnu verði

Hafðu samband
í síma 580 3900.
Sölufólk okkar
aðstoðar þig
með ánægju.

ÖFLUGT PAR FRÁ ELECTROLUX
Þvottavél og þurrkari fyrir smærri ferðaþjónustur, fyrirtæki og stærri heimili.
8kg þvottavél og þurrkari, sem eru
helmingi fljótari að þvo og þurrka þvott
en almennar heimilisvélar.
Þvottavélin býður uppá fjölda þvottakerfa,
þar á meðal þvottakerfi fyrir moppur
og sótthreinsandi þvottakerfi.
Þreföld ending miðað við
almennar heimilisvélar.
Gæðavélar á hagstæðu verði.

Mikill orkusparnaður felst í nýju myPRO línunni frá Electrolux.
Einfalt reikningsdæmi - þvottavélin getur borgað sig upp
á skömmum tíma.

Veit á vandaða lausn

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
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Þórbergssetrið á Hala er eitt
af merkari söfnum landsins
-10 ár frá því að safnið tók til starfa
Þórbergssetur á Hala í Suðursveit er menningarsetur reist til
minningar um Þórberg Þórðarson rithöfund og þykir eitt af
bestu söfnum landsins en þar er minningu hins merka rithöfundar er haldið hátt á lofti með margvíslegum hætti. Í vor eru
tíu ár frá því að safnið tók til starfa en uppbygging þess hefur
tekist einstaklega vel.
Þau hjónin Þorbjörg Arnórsdóttir og
Fjölnir Torfason standa fyrir safninu
sem þau hafa byggt upp með einstökum myndarbrag. Safnið er sérlega
skemmtilegt þar sem maður gengur
í gegnum ævi Þórbergs með ríkulegum og vel völdum tilvitnunum í
verk skáldsins.
Stofnaðilar eru heimamenn á
Hala í Suðursveit, Menningarmiðstöð Hornafjarðar og Sveitarfélagið
Hornafjörður. Allmargir einstaklingar
hafa gerst stofnaðilar og stutt við
uppbyggingu Þórbergssetur. Í stjórn
stofnunarinnar eru Þórgunnur Torfadóttir skólastjóri Hornafirði, Steinþór
Torfason Hala, Vala Garðarsdóttir forstöðumaður Hornafjarðarsafna, Pétur
Gunnarsson rithöfundur og Bergljót
Kristjánsdóttir dósent við Háskóla
Íslands.
Helstu markmið
Þórbergsseturs eru:
1. Efla rannsóknir og umfjöllun
um ævi, störf og ritverk Þórbergs
Þórðarsonar rithöfundar frá Hala í
Suðursveit
2. Efla fræðastörf er tengjast söfnun,
varðveislu og skráningu menningarminja í Suðursveit og síðar
Austur Skaftafelssýslu
3. Miðla þekkingu á fjölbreyttan hátt
og standa fyrir fræðslu til ferðamanna og almennings um Þórberg

Þorbjörg Arnórsdóttir.

Þórðarson, sögu og mannlíf í Austur
Skaftafellssýslu
Forstöðumaður Þórbergsseturs er
Þorbjörg Arnórsdóttir Hala Suðursveit
( hali@hali.is )
Sýningar
Í Þórbergssetri eru sýningar helgaðar
sögu Suðursveitar og lífi og verkum
Þórbergs Þórðarsonar rithöfundar.
Þórbergssetur er opið allt árið frá
klukkan 9 á morgnana til 20:00 á
kvöldin. Í Þórbergssetri er fjölbreytt
menningarstarfsemi, safn, minjagripasala og veitingahús.

Þórbergssetur var opnað 1. Júlí
2006 Þar er nú veitingasala, gestamóttaka, salerni, og tveir sýningasalir. Arkitekt og hönnuður hússins
eru Sveinn Ívarsson og Jón Þórisson og hönnuður sýningar Jón
Þórisson
Í Þórbergssetri er góð aðstaða fyrir
40 – 60 manna hópa að njóta dagskrár og þar er góður veitingasalur.
Einnig er tekið á móti minni hópum
allt eftir óskum hvers og eins Lögð
er áhersla á að kynna „veröld sem
var” fyrir ekki svo löngu síðan, en
það eru rúm 40 ár síðan einangrun
Suðursveitar var rofin þegar jökulár
voru brúaðar hver af annarri á árunum 1958 – 1968 Einangrun sveitarinnar var síðan endanlega rofin
með opnun hringvegarins árið 1974.
Í Þórbergssetri er lögð áhersla á
að kynna alþýðumenninguna og
hvernig greina má áhrif hennar í
verkum eins merkasta rithöfundar
þjóðarinnar, lesið er úr verkum Þórbergs og hlustað á frásögur Steinþórs
Þórðarsonar á Hala bróður hans
Þórbergssetur er með starfsemi
allt árið Á Hala er gisting fyrir alls 70
manns í tveggja manna herbergjum

Halldór Guðmundsson segir um Þórberg og verk hans á thorbergur.is:
Hví skyldu menn amast við bókinni?
Einsog nær allir sem síðar verða
rithöfundar byrjar Þórbergur Þórðarson snemma að skrifa; allt frá bernsku
ásækir hann ólinnandi“skrifsýki”
einsog hann kallaði það sjálfur. Frá því
hann var um tvítugt eru til eftir hann
kynstrin öll af efni – bréf, kvæði, dagbækur og greinar sem sumar komu í
handskrifuðum blöðum Ungmennafélaganna. Því eitt var að skrifa og
annað að gefa út: Fyrst um sinn birtist
mjög lítið af skrifum hans á prenti.
Helgi M. Sigurðsson tók á árunum
1986 og 1987 saman skemmtilegt
úrval úr áður óbirtu efni Þórbergs,
sem að stórum hluta er varðveitt á
handritadeild Landsbókasafns-Háskólabókasafns, og gaf út í bókunum
Ljóri sálar minnar og Mitt rómantíska æði. Í síðarnefndu bókinni er að
finna stuttan pistil undir heitinu „Hví
skyldu menn amast við bókinni?“
sem Þórbergur skrifaði árið 1922 í
tilefni af útkomu bókarinnar Hvítir
hrafnar. Það var þriðja bók Þórbergs,
því þá hafði hann aðeins sent frá sér
ljóðakverin Hálfir skósólar og Spaks
manns spjarir. Þau voru endurprentuð í Hvítum hröfnum ásamt
mörgum nýjum kvæðum. Á þessum

árum var ekki nærri eins algengt að
ungt fólk gæfi út efni sitt á bók, bókamarkaður var lítill og frumstæður og
einatt þurftu höfundar að safna áskrifendum til að eiga fyrir prentkostnaði. Pistillinn er eins konar málsvörn
bókaútgáfu og hefst á þessum orðum:
„Þú segir, að ungir menn eigi að
yrkja, en ekki gefa út eftir sig. Ég segi
við íþróttafrömuðina: Þið eigið að
iðka íþróttir, en ekki að slíta ykkur út
á opinberu íþróttaati. Þeir svara mér
og segja: Opinbert at er til þess gert
að uppörva æskulýðinn til íþróttaiðkana. Ef aldrei væru höfð opinber
öt, myndi íþróttalífið í landinu kulna

út von bráðar. Sama lögmáli hlýða
andlegar íþróttar. Máttugasta hvataafl ungra manna er frægðarþorstinn,
þráin eftir opinberri viðurkenningu.
Frægðarmiðill þeirra eru bækur.
Rithöfundsefni þráir að sjá hugsanir
sínar á prenti, og það er honum hvöt
til bóklegrar iðju. Síðar kemst hann
að vísu að raun um, að þetta var alt
eftirsókn eftir vindi og þá fer hann
að vinna verksins vegna. ”
Þegar líður á pistilinn sækir Þórbergur í sig veðrið í vörn sinni fyrir
bókinni og verður þá sjálfum sér
líkur. Hefur niðurlagið lengi verið
í uppáhaldi hjá mér – kannski af því
ég sýslaði sjálfur svo lengi við bókaútgáfu:
„Og hví skyldu vér amast við bókinni? Hún neyðir þig ekki til að lesa
sig. Hún lætur persónu þína afskiftalausa. Hún liggur þarna einmana í
horninu í bóksölubúðinni eins og
þrítug piparjómfrú. En sá voði vogir
yfir þér alla ævi þína, að rithöfundur
setjist inn til þín og þylji yfir þér heila
syrpu af óprentuðum ljóðum. Bækur
eru saklausir hlutir, en rithöfundur
eru ægilegar verur.”
Halldór Guðmundsson
bókmenntafræðingur

núna í þremur húsum bæði svefnpokapláss og uppábúin rúm. Hópum
býðst að koma í dvöl á Hala og njóta
fræðslu og veitinga í Þórbergssetri,
fara í gönguferðir í nágrenninu eða
ferðir með leiðsögn um Suðursveit.
Viðkomandi hópum býðst að koma
með eigin dagskrá eða njóta dagskrár á vegum Þórbergsseturs allt
eftir óskum hvers og eins.

Þórbergur Þórðarson var einstaklega snjall og orðfimur rithöfundur. Hér
eru nokkrar óborganlegar tilvitnanir í verk hans, en þær er að finna á
vefsíðunni thorbergur.is, en þar er finna margvíslegar upplýsingar um
Þórbergssetrið á Hala.
Sá sem veitir mannkyninu fegurð er
mikill velgerðarmaður þess. Sá sem
veitir því speki er meiri velgerðarmaður þess. En sá sem veitir því hlátur
er mestur velgerðarmaður þess.
Bréf til Láru
Ef djöfullinn væri ekki til, hefðu menn
engar siðferðiskenningar til að fara
eftir. Djöfullinn er stærsti siðafrömuður og atvinnuveitandi heimsins.
Íslenskur aðall
Það var svo leikandi einfalt á þessum
tímum að skilja út í ystu æsar leyndardóma alheimsins, meðan hugsunin var
óflekkuð af saurgun þekkingarinnar.
Íslenskur aðall
Hugmyndaauður minn virðist óþrotlegur, …
Á pappírinn set ég svona 10% af því,
sem mér dettur í hug, er ég skrifa. Ég á
oft erfitt að gera upp á milli hugmyndanna. Venjulega renna viðfangsefnin
viðstöðulaust upp fyrir hugskotssjónum mínum eins og árstraumur,
ósjálfrátt og í réttri röð og reglu. Ég
skrifa stanslaust. En síðan ver ég oft
miklum tíma í að endurbæta efnið og
fága stílinn, því að þar á vandvirkni
mín sér engin takmörk, ef annað
brýnna kallar ekki að.
Bréf til Láru
Gegnumsýrður af heilögum innblæstri sem blóðmörskeppur í
blásteinslegi, titrandi af hamstola
lyftingu, vaggandi af ómþýðum englaröddum, er til mín hljóma gegnum
gengishrun og öreigahróp vorrar vesölu jarðar, tvíhendi ég pennastöngina
þér til dýrðar, þér til eilífrar dýrðar og
vegsömunar, sáluhjálpar og syndakvittunar, hvar af þú ljómar og forklárast eins og sólbakaður saltfiskur
frammi fyrir lambsins stól.
Bréf til Láru

Pappír, blek og pennar voru lífsnauðsynjar, sem ég gat aldrei án
verið, eftir að móðir mín hafði gert
það axarskaft að kenna mér að skrifa.
Þetta keypti ég fyrir upptíninginn
minn. Og þá hlakkaði ég mikið til,
þegar komið var úr kaupstaðnum
með drifhvítan pappír og gljáandi
penna og svart blek í ferkantaðri
byttu. Þá var gaman að lifa.
Steinarnir tala
Það lá opið fyrir mér að þekkja áttir.
En það rann snemma upp fyrir mér,
að ég vissi engar áttir nema hér um
bil. Það gerði mig óánægðan. Það
stríddi á mig að fá að vita réttar áttir.
Áttir og vegalengdir, það var það
fyrsta sem ég man til að mig langaði
að vita með vísindalegri nákvæmni.
Steinarnir tala
En svo komu önnur kvöld, sem
voru öðruvísi. Það var þegar tunglið
skein úr austri. Þá stóð kamarþilið
í björtum ljóma og út um rúðuna
lagði hvítan glampa, eins og einhverjar dularverur hefðu kveikt ljós
þar inni. Þá var gaman að líta út í
baðstofugluggann eða standa hjá
einhverjum úti á stéttinni og horfa
á þetta fallega skáldverk, sem alltaf
skín fyrir innri augum mínum, þegar
ég heyri nefnda Tunglskinssónötu
eftir Beethoven.
Steinarnir tala
Hvað er ég?
Aðeins örsnauður einstæðingur,
skinhoraður og skítugur kokkræfill,
áreiðanlega snauðastur allra hinna
snauðu, lingerður og ónýtur til allra
líkamlegra stritverka, hjartabilaður
síðan ég var á öðru ári æfinnar. Eini
auður minn er spekin. Eina stolt mitt
er vizkan.
Ofvitinn
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Skiptar skoðanir um
búvörusamninga
– kostir og gallar
Tekist er á um nýgerða búvörusaminga sem bíða samþykktar Alþingis. Þeir eru til óvenju langs tíma eða tíu ára og sitt sýnist hverjum,
sumir fagna en aðrir foræma tímalengd, kostnað og litlar breytingar
á búvöruframleiðslunni.
Hér má finna sjónarmið sitt úr hvorri
áttinni:
Spara gjaldeyri
Í ályktun frá stjórn SUF, Sambandi
ungra Framsóknarmanna, segir að
búvörusamningar séu mikilvægt efnahagsmál, bændur búi til mikil verðmæti í samfélaginu og spari þjóðinni
gjaldeyri.
„Markmið samningsins er að skapa
greininni sem fjölbreyttust sóknarfæri og landbúnaðinum í heild tækifæri til að auka verðmætasköpun og
nýta sem best tækifærin sem felast í
sveitum landsins. Markmiðið er því
ekki bara matvælaframleiðsla, heldur
líka að halda landinu í byggð. Að halda
landinu í byggð er ein lykilforsenda
fyrir áframhaldandi blómlegri ferðaþjónustu á Íslandi.
Það sést vel á öllum tölum að framleiðsla á landbúnaðarafurðum er mikilvæg fyrir ríkissjóð. Verðmæti landbúnaðarafurða var um 51 milljarður
árið 2014 og samkvæmt tölum Hag-

stofunnar starfa um 4000 manns við
landbúnað og um 11000 störf tengjast
landbúnaði með einhverjum hætti.
Hættum að líta á bændur sem afætur
af samfélaginu og horfum á málin í
stærra samhengi. Samkvæmt skýrslu
OECD hafa útgjöld til landbúnaðar
á Íslandi lækkað úr 5% af landsframleiðslu á tímabilinu 1986 88 niður í
1,1% á tímabilinu 2012 14. Íslenskur
landbúnaður er ein af lykilatvinnugreinum þjóðarinnar og með nýjum
samningum er hún tryggð sem slík til
framtíðar.“
Vondir fyrir bændur og
neytendur að mati ASÍ
Nýgerðir búvörusamningar valda
miklum vonbrigðum að sögn Gylfa
Arnbjörnssonar, forseta ASÍ. Hann
segir að samningurinn sé bæði vondur
fyrir bændur og neytendur. Tækifæri
til að móta nýja og sókndjarfa stefnu
fyrir landbúnað og afurðastöðvar hafi
verið sólundað. Gylfi treystir því að
bæði Alþingi og bændur hafni honum.

Suðri spurði þingmenn úr öllum flokkum
sem eiga þingmenn í kjördæminu álits á
búvörusamningunum. Þessi svöruðu:
Páll Valur Björnsson,
þingmaður Bjartrar
framtíðar:

Styð búvörusamningana ekki óbreytta
Ég get ekki stutt þessa búvörusamninga óbreytta. Mér þykir mjög ámælisvert hversu lítið samráð hefur verið
við fulltrúa almennings í landinu,
neytendur og skattgreiðendur sem
þurfa að bera kostnaðinn af samningunum og hafa mikla hagsmuni
af því að geta fengið mat á sem hagstæðustu kjörum. Þeir hagsmunir eru
þeim mun meiri eftir því sem matur er
stærri hluti af heildarútgjöldum fjölskyldu. Það þýðir að hagsmunir þeirra
sem hafa úr litlu að spila og barnmargra fjölskyldna eru mestir. Þetta
er því gríðarlega mikið hagsmunamál
fyrir ungt barnafólk og lífskjör þess
og hefur því bein áhrif á það hversu
eftirsóknarvert það er fyrir það að búa
í landinu. Hér skiptir líka miklu máli
hvaða stefnu stjórnvöld ætla að hafa
hvað varðar innflutningstolla á matvæli, þ.m.t. landbúnaðarvörur. Þetta
eru atriði sem verður að hafa mjög
mikið í huga í þessu dæmi.
Þessir samningar eru því alls ekkert einkamál milli hagsmunasamtaka
bænda og stjórnvalda heldur varða
þeir hagsmuni allrar þjóðarinnar í nútíð og framtíð. Hér er ákveðið hvernig
farið er með skattfé almennings sem
verður þá ekki nýtt til annarra knýj-

andi samfélagslegra verkefna og það
er skattfé alls almennings sem þarna er
bundið með tilteknum hætti til langs
tíma. Öll meðferð þeirra verður því
að taka mið af því. Mikið samráð við
neytendur, þ.e. almenning í landinu,
og mikið gagnsæi í allri meðferð og
töku ákvarðana og mótun stefnu er
því nauðsynlegt og mikið réttlætismál.
Þá verður að benda á og gagnrýna
að samningnum er ætlað að gilda
meira en tvö kjörtímabil fram í tímann. Að sjálfsögðu með öllu óvíst að
þeir stjórnmálaflokkar sem nú mynda
stjórn og standa að samningnum fái
umboð þjóðarinnar til að fara með
stjórn landsins á þeim tíma. Lítið
samráð við samningsgerðina er því
ekki bara virðingarleysi við almenning
heldur lýðræðið.
Mér finnst þetta því vera skólabókardæmi um vondar aðferðir við meðferð pólitísks valds sem er til þess fallin
að ala á sundrungu og flokkadráttum
meðal fólksins í landinu eftir því við

Á heimasíðu ASÍ segir:
„Landbúnaðarráðherra og fjármálaráðherra höfðu gullið tækifæri til þess
að móta nýja og sókndjarfa stefnu fyrir
landbúnað og afurðastöðvarnar sem
gagnast hefði bændum, starfsmönn-um í greininni og neytendum. Því
miður völdu ráðherrarnir að sólunda
tækifærinu og nánast festa í sessi
óviðunandi aðstæður í greininni til
næstu 10 ára,“ er haft eftir Gylfa.
„Þessi samningur er vondur bæði
fyrir bændur og neytendur og ég treysti
því að bæði Alþingi og bændur hafni
honum,“ segir Gylfi ennfremur.
Af einstaka álitamálum í
þessum samningum
má nefna að mati ASÍ:
• Verði þessir samningar staðfestur af
Alþingi er hætt við að mikil óvissa
verði um stuðning hins opinbera
við landbúnaðinn, einkum mjólkurframleiðsluna. Í samningnum um
mjólkur-framleiðslu er kveðið á um
innlausnarskyldu ríkisins á núverandi greiðslumarki (mjólkur-kvóta)
og skal sú innlausn verða á tvöföldu
núvirði kvótans sem ríkið á síðan að
endur-selja. Þetta er athyglisvert, því
markmið samningsins er að afnema
hvað það starfar og hvar það býr.
Þannig meðferð valds er ábyrgðarlaus
og í andstöðu við góð vinnubrögð í
stjórnmálum og stjórnsýslu og leiðir
til ágreinings og minni skilvirkni sem
aftur kostar þjóðina fullt af peningum.
Löngu tímabært að núverandi ríkisstjórn skilji þetta og láti af þeirri leiðu,
óábyrgu og kostnaðarsömu iðju sinni
að ala á sundrungu í stað þess að reyna
að skapa sátt um leiðir og stefnu sem
var eitt af hennar helstu stefnumálum.
Það skásta í samningunum að mínu
mati er það sem lýtur að því að greiða
fyrir nýsköpun og að nýrra leiða sé
leitað við nýtingu lands. Þó er alls ekki
nóg af því. Eftir því sem ágreiningur er
meiri um samningana og verr staðið
að því að ná sem almennastri sátt um
þá er augljóst að óvissa verður um
framhald þeirra og þar með hversu
ábyrgt og vitlegt er að gera þá til langs
tíma. Eins og ég hef sagt að framan er
það í bullandi ólagi hjá stjórnvöldum
í þessu máli.
Greiða verður fyrir nýsköpun og
nýjum aðferðum við nýtingu lands og
búskap. Landbúnaðarkerfið og stuðningskerfið verður að gera það. Auðvelda þeim sem vilja nýta land með
öðrum hætti en með hefðbundnum
búskap sem er háður opinberum
stuðningi. Kerfið og stofnanir þess
verður að knýja til að hugsa og vinna
að þeim markmiðum.
Markmiðið hlýtur að vera að landbúnaður verði eins og annar atvinnurekstur, sjálfbær og geti þrifist sem
mest án opinberrar styrkja og tollaverndar sem ekki er í samræmi við
hagsmuni alls almennings í landinu.
Stjórnvöld, stofnanir í landbúnaði,
bændaforystan og allt landbúnaðarkerfið verða að taka mið af þessu.

kvótakerfið og þá væntanlega viðskipti með kvóta. Hætt er við að í
reynd sé verið að hvetja bændur til
að innleysa með þessum hætti staðgreiðsluvirði greiðslumarks næstu
þriggja ára. Reynist það rétt mun
draga verulega úr stuðningi við landbúnaðinn í kjölfarið, því fjármunir
til að innleysa kvótann verða sóttir
í aðrar greiðslur takist ríkinu ekki
að endurselja þennan kvóta. Eins og
áður sagði eru afar litar líkur á því
að það takist úr því afnema greiðslu-markið í núverandi mynd.
• Ekkert er fjallað um uppbyggingu og
tækifæri afurðastöðvanna í útflutningi íslenskra landbúnaðarafurða.
Greinin er skilgreind sem þjónustugrein við innlendan landbúnað á
grundvelli allsherjar einokunar eins
fyrirtækis. Dregnar eru samlíkingar
við Landsnet og verðákvörðun sett

í hendurnar á þriggja manna sérfræðinganefnd sem „reikna‘‘ eigi
út gjaldskrá afurðastöðvanna.
Samkeppnisyfirvöld hafa ítrekað
komið á framfæri athuga-semdum
sínum um einokun í mjólkuriðnaði við stjórnvöld. Eftirlitsnefnd
Evrópska efna-hagssvæðisins – ESA
- er þegar með til skoðunar hvort
undanþága mjólkurvinnslunnar
frá samkeppnislögum standist EES
samninginn og miðstjórn ASÍ krafðist þess á síðasta ári, þegar sambandið
hafnaði að skipa fulltrúa í verðalagsnefnd, að mjólkuriðnaðurinn yrði
felldur undir ákvæði samkeppnislaga.
• Í samningnum er kveðið á um tvíþætta verðtryggingu, bæði m. v. verðlagsforsendur fjár-laga hverju sinni
en einnig er settur varnagli um að ef
fjárlög hækka minna en sem nemur
vísitölu neysluverðs, muni bændur
fá mismuninn bættan á næstu fjárlögum. Með þessu fá bændur mun
betri stöðu en t.d. stofnanir innan
heilbrigðiskerfisins eða menntakerfis-ins, sem einungis fá leiðréttingu m.
v. verðlagsforsendur fjárlaga en ekki
endilega al-mennra verðhækkana.

Oddný G. Harðardóttir:

Ýmis rök fyrir stuðningi við bændur
Ýmis sjónarmið og rök fyrir sérstökum
stuðningi við landbúnað eru til staðar
og ég get tekið undir mörg þeirra.
Þau sem algengust eru í umræðunni
um nýja búvörusamninga eru mikilvægi matvælaframleiðslu hér á landi,
lægra verð á landbúnaðarvörum og að
nauðsynlegt sé að halda landinu öllu
í byggð.
Samfylkingin hefur lagt á það áherslu
að landbúnaðarkerfinu verði breytt og
að tekið verði upp árangursríkara fyrirkomulag sem styrkir byggðir, eykur
frelsi bænda, gerir nýliðun auðveldari,
stuðlar að nýsköpun, hagkvæmari framleiðslu og bættum hag neytenda. Krafa
um skynsamlega landnýtingu, dýravelferð, sjálfbærni og umhverfisvernd
ættu að vera skilyrði fyrir opinberum
stuðningi.
Svo virðist sem að hagur neytenda sé
fyrir borð borinn með samningunum og
að sýna megi fram á að samningurinn sé
líka slæmur fyrir bændur til lengri tíma.
Hvorutveggja er óásættanlegt.
Í samningunum eru gert ráð fyrir að
horfið verði frá framseljanlegu greiðslumarki og það er gott en það á ekki að
gera fyrr en eftir fimm ár og endurskoðunarákvæði gætu gert þau áform
að engu. Framseljanleikinn hefur leitt
til þess að opinber stuðningur sem ætlaður var til að skapa framboð af góðri
vöru á góðu verði, lendir hjá fjármagnseigendum, lánastofnunum og þeim sem
hættir eru búskap. Ungur bóndi sem
kaupir sig inn í kerfið er í sömu stöðu
og ef enginn opinber styrkur væri í boði.
Byggðastyrkir eða landræktarsamn-

ingar, eins og gerðir eru af hálfu Evrópusambandsins, eru mun betur til þess
fallnir að mæta byggðasjónarmiðunum
en búvörusamningar.
Grænmetisbændur eru ánægðastir
með samninginn. Alifugla- og svínabændur eru óánægðastir og finnst að
ekki hafi verið tekið tillit til þess að
gengið hafi verið á hag þeirra með
tollasmaningi við Evrópusambandið
sem gerður var á dögunum. Þá má
sannarlega gagnrýna að ráðherrarnir
hafi fallist á svo langan samninginn með
svo lítilli tryggingu fyrir nauðsynlegri
kerfisbreytingu.
Alþingi hlýtur að kerfjast svara við
spurningum sem þessum áður en það
staðfestir samninginn:
• Hvað eru neytendur að fá fyrir þá
miklu fjármuni sem settir eru í búvörusamninga?
• Hvers vegna eru engin skref tekin sem
leyfa samkeppni og það aðhald sem
samkeppnin getur veitt?
• Koma samningarnir í raun til móts
við byggðasjónarmið eða eru það
aðeins örfá svæði sem nóta góðs en
samningarnir fari illa með önnur
landsvæði?
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Aðalfundur Félags eldri borgara Selfossi

VÍSNAÞÁTTUR

A

llt of löng bið eftir tíma hjá
heimilislækni, félagið krefur
HSU úrbóta. – Félagið kallar
eftir fleiri hjúkrunarrýmum. – Húsnæðisvandi setur félagsstarfinu miklar
skorður.
Fundurinn samþykkti þrjár ályktanir og meðalþeirra var:
Áskorun til sveitarstjórnar Svf. Árborgar.
Aðalfundur Félags eldri borgara Selfossi sem haldinn er að Grænumörk
5 Selfossi þann 25. febrúar 2016
skorar á Sveitarfélagið Árborg að
leysa sem fyrst úr langvarandi húsnæðisvanda félagsins vegna þrengsla
í Grænumörk 5 og setur félagsstarfi
miklar skorður. Sömuleiðis eru bílastæði við Grænumörk löngu sprungin
og þarf að bæta þar úr.

Sigursveinn og Laufey.

Ný í
stjórn
Fræðslunetsins

Stjórn FEB Selfossi. Aftari röð frá vinstri: Óli Þ. Guðbjartsson, varastj., Gunnþór
Gíslason, varastj., Heiðdís Gunnarsdóttir, varaform., Anna Þóra Einarsdóttir,
meðstj., Guðmundur Guðmundsson, gjaldkeri. Fremri röð frá vinstri: Sigríður
J. Guðmundsdóttir, formaður, Jósefína Friðriksdóttir, ritari.

Bennó á
Facebook

B

ennó í Vestmannaeyjum er kunnur
listmálari og er hann með síðu á
facebook þar sem sjá má mörg verka
hans, en hér gefur að líta nokkur af
mörgum góðum sem eru á síðunni.

Hrunamenn mótmæla
vegna Laugarvatns

S

veitarstjórn Hrunamannahrepps mótmælir í bókun þeirri
ákvörðun að leggja af íþróttafræðanám á Laugarvatni og telur að
með henni sé Háskóli Íslands að bregðast því trausti að vera kallaður háskóli
allra landsmanna. „Háskólinn er ekki
eingöngu að taka ákvörðun sem snýst
um menntapólitík heldur einnig gengisfellingu á háskólamenntun á lands-

byggðinni. Hann tekur sér einnig það
hlutverk að taka afstöðu til byggðapólitíkur um að flytja sérhæfð störf frá
landsbyggðinni til Reykjavíkur sem
ætti í raun að vera í höndum Alþingis
og ráðherra menntamála.
Samfélagið í Uppsveitum ber ekki
ábyrgð á því að HÍ hafi klúðrað að
markaðsetja og auka fjölbreyttni í
námi í íþróttafræðum á Laugarvatni.

Ekki verður séð að HÍ hafi gert neina
greiningu á því hvaða samfélagslegu
áhrif þessi ákvörðun hefur.
Sveitarstjórn skorar því á HÍ að láta
leggja mat á hvaða áhrif þessi ákvörðun
hefur á samfélagið á Laugarvatni, Uppsveitum Árnessýslu og Suðurlandi
öllu og í kjölfarið verði tekin endurákvörðun í málinu,“ segir í bókun
Hrunamanna.

Auglýsingasíminn er 578 1190

ráðgjafi/
Verkefnastjóri
Þekkingarsetur Vestmannaeyja leitar eftir ráðgjafa/
verkefnastjóra til að koma að byggðaþróun í landshlutanum. Verkefnin eru fyrst og fremst á sviði atvinnu-,
ferða-, nýsköpunar- og menningarmála.
Ráðgjafi mun annast verkefnastjórnun og ráðgjöf til
stofnanna, fyrirtækja og einstaklinga á Suðurlandi en
með áherslu á Vestmannaeyjar. Verkefni ráðgjafa eru fyrst
og fremst á sviði byggðaþróunar og felur starfið í sér
náið samstarf við aðra ráðgjafa annarra samstarfsaðila
Samtaka sunnlenskra sveitafélaga.
Helstu verkefni:
• Aðstoð við gerð rekstrar- og viðskiptaáætlana.
• Aðstoð við verkefnastjórnun, markaðsgreiningar
og áætlanagerð.
• Kynna Uppbyggingarsjóð Suðurlands, veita ráðgjöf
og handleiðslu við mótun umsókna í sjóðinn.
• Vinna að samningagerð og eftirfylgd styrktra verkefna
úr sjóðnum.

ÞEKKINGARSETUR

VESTMANNAEYJA

rannsóknir - menntun - nýsköpun

Menntun og hæfniskröfur:
• Háskólamenntun sem nýtist í starfi.
• Samskipta- og skipulagshæfni.
• Þekking, innsæi og áhugi á ferðaþjónustu, atvinnuog byggðaþróun.
• Gott er að hafa hagnýta starfsreynslu, s.s. á sviði
ferðaþjónustu, verkefnastjórnunar, rekstrarog vöruþróunar.
• Færni í ræðu og riti á íslensku og ensku,
kunnátta í fleiri tungumálum er kostur.
Ráðgjafi hefur búsetu og starfsaðstöðu í Vestmanneyjum.
Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Lögð er áhersla á frumkvæði, jákvæðni og metnað í starfi.
Umsókn skal innihalda kynningarbréf og starfsferilsskrá
og merkt „Ráðgjafi, Þekkingarsetur Vestmannaeyja“.
Umsóknum skal skilað í umslagi til Þekkingarseturs
Vestmannaeyja, að Strandvegi 50, 900 Vestmannaeyjum
eða rafrænt á netfangið pmj@eyjar.is.

Umsóknarfrestur er til 12. mars 2016.
Nánari upplýsingar veitir: Páll Marvin Jónsson, framkvæmdastjóri Þekkingarseturs Vestmannaeyja
í síma 694-1006 eða með fyrirspurn á netfangið pmj@eyjar.is.

F

rá stofnun Fræðslunetsins,
hefur Gunnar Bragi Þorsteinsson framkvæmdastjóri TRS ehf.
setið í stjórn Fræðslunetsins sem
fulltrúi Atorku; samtökum atvinnurekenda á Suðurlandi. Gunnar
hefur nú óskað eftir því að stíga til
hliðar og farið þess á leit við stjórn
Atorku, að annar einstaklingur
verði tilnefndur í hans stað.
Stjórn Atorku samþykkti á fundi
sínum nú nýverið, að tilnefna
Laufeyju Ósk Magnúsdóttur ljósmyndara sem fulltrúa atvinnurekenda í stjórn Fræðslunetsins í stað
Gunnars. Laufey er löggiltur ljósmyndari; fæddur og uppalinn Selfyssingur. Eftir stúdentspróf lærði
Laufey ljósmyndun í Tækniskólann
og fór í kjölfarið á starfssamning hjá
Fríði Eggertsdóttur á Svipmyndum.
Í dag rekur Laufey ljósmyndastofuna Stúdíó Stund á Selfossi.
Gylfi Þorkelsson sem setið hefur
um árabil í stjórn Fræðslunetsins
ákvað fyrir nokkru að láta af stjórnarsetu. Gylfi kom fyrst inn í stjórn
2002, sem fulltrúi SASS, og starfaði
sem formaður stjórnar óslitið frá
2005. Frá 2010 hefur Gylfi svo setið
sem fulltrúi FSu.
Nýr fulltrúi FSu í stjórn
Fræðslunetsins er Sigursveinn
Már Sigurðsson. Sigursveinn, sem
er spænskukennari að upplagi, er
með BA próf í spænsku frá HÍ,
auk kennsluréttinda og með M.
Ed. gráðu frá St. Francis Xavier
University í Nova Scotia, Kanada.
Sigursveinn hefur kennt spænsku
í FSu síðan 2006 og einnig starfað
sem sviðsstjóri tungumála, samfélagsgreina og lífsleikni frá haustönn
2014.

Vísur vikunnar eru úr safni Sigurdórs Sigurdórssonar sem hann birtir
reglulega á facebooksvæði sínu, en
þar safnar hann vísum og sögum
þeim tengdum og kennir margra
góðra grasa:
Friðrik Hansen frá Sauðárkróki var
góður hagyrðingur eins og margir
Skagfirðingar.Hann orti eitt einn:
Létt skal stígsa lífsins vals
leika sér við blæinn,
þó mig vanti allt til alls
eins og fyrri daginn
Þannig var með stofnsjóð KEA,
forðum daga, að úr honum fékkst
ekki útborgað fyrr en eftir andlát
félagsmanna. Um þetta orti Rósberg
G. Snædal:
Knöpp þó séu KEA manns
kjör til fremstu nafar,
stofnsjóður er huggun hans
hinumegin grafar.
Bjarni Jónsson frá Gröf orti eitt sinn
skömmu fyrir kosningar og kannast
ekki margir við þetta?
Kosningarnar koma senn
kurteisina bæta.
Nú heilsa allir heldri menn
hverjum sem þeir mæta
Jón Rafnsson var snilldar hagyrðingur og mikill rímari. Hann
orti .þessa vísu:
Þar sem gnæfði forðum fjall
fegra öllum hinum
norpa ég grár og nærsýnn kall
niðri í dalbotninum.
Sumir halda því fram
að vísa Páls Ólafssonar, sem hann orti
til Ragnhildar konu
sinnar:
Ég vildi að ég fengi vera strá
og visna í skónum þínum.
Því léttast gengirðu eflaust á
yfirsjónum mínum.
Sé fegursta ástarvísa sem ort hefur
verið á íslensku.
En það er önnur ástarvísa eftir Jón
S. Bergmann sem gefur vísu Páls lítið
eða ekkert eftir:
Ástin blind er lífsins lind
leiftur skyndivega.
Hún er mynd af sælu og synd
samræmd yndislega.

Gunnar Gränz sýnir myndlist með vatnslitum og blandaðri tækni í Listagjánni bókasafninu Selfossi:

Gamalt og nýtt er
heimilið getur prýtt!
Sýningin er opin á afgreiðslutíma bókasafnsins.

M

yndir sem Gunnar Gränz sýnir
núna eru frá ýmsum stöðum
bæði vatnslitamyndir og myndir með
blandaðri tækni. Gunnar hefur leikið sér
með allskonar liti og fögur form. Hugsað
til raun, annarar og þriðju víddar er
tómið býður upp á. Það er alltaf gaman
að fást við það sem horfið er, það sem
ennþá er og það sem framtíðin ber í
tóminu er enginn veit hvað bíður okkar.
Gunnar er fæddur í Vestmannaeyjum
árið 1932, hann flutti á Selfoss í Sandvíkurhreppi árið 1942 og hefur búið þar
síðan. Hann var stofnandi Myndlistafélags Árnessýslu árið 1981 sem fagnar

því 35 ára afmæli í ár. Gunnar hefur
alltaf haft gaman að því að mála eða
forma myndir sér til ánægju. Hann hefur
haldið einkasýningar auk því að taka
þátt í sýningum á vegum Myndlistafélags Árnessýslu.
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Sveitarfélagið Árborg
Austurvegi 2
800 Selfoss

ÚTBOÐ
Sveitarfélagið Árborg óskar eftir
áhugasömum aðilum til að taka þátt
í útboði á skólaakstri fyrir grunnskóla
Árborgar og akstur í vettvangsferðir
nemenda í grunn- og leikskólum Árborgar
ásamt akstri fyrir ferðaþjónustu fatlaðra og
notendur Dagdvalar aldraðra. Útboðið er
auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.
Útboðsgögn á geisladiski verða seld á
kr. 5.000 frá 8. mars 2016 í Ráðhúsi
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss.
Tilboðum skal skila eigi síðar en:
kl. 14:00 þann 13. apríl 2016 til Ráðhúss
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss.

Leikskólinn Lönguhólar
í Sveitarfélaginu Hornafirði auglýsir
eftir tveimur leikskólakennurum.
Leikskólinn Lönguhólar er útileikskóli sem styðst við
hugmyndafræði Reggio Emilia.
Hæfniskröfur umsækjanda:
Leyfisbréf til að nota starfsheitið leikskólakennari.
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum
æskileg.
Færni í mannlegum samskiptum.
Frumkvæði og faglegur metnaður.
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð.

Frækið fimleikafólk frá Fimleikadeild Selfoss.

Sautján fulltrúar Selfoss í úrvalshópum FSÍ

F

imleikasamband Íslands
hefur birt úrvalshópa vegna
Evrópumótsins í hópfimleikum sem fram fer í Slóveníu í
haust. Þetta er fyrsti æfingahópur

sem er valinn en næsti hópur verður
minni og verður tilkynntur í maí.
Fimleikadeild Selfoss á alls 17 fulltrúa í þessum hópum og óskum við
iðkendum og þjálfurum þeirra inni-

Leikfélag Austur-Eyfellinga
æfir Kardimommubæinn

L

eikfélagið fór af stað með
miklum krafti eftir áramótin
við að æfa Kardimommubæinn eftir Torbjörn Egner. Æfingar hafa
gengið vel og er áætlað að frumsýna
leikritið á Heimalandi 19. mars, segir á
hvolsvollur.is um æfingar á hinu fræga
meistaraverki Egners.
Leikendur eru 19 en 30 – 40 manns
koma að sýningunni. Við leggjum

mikinn metnað í ljós, tónlist, sviðsmynd og búninga. Til að leikstýra
okkur höfum við fengið Sigurð
Hróarsson.
Nú er risinn lítill bær, Kardimommubær, á sviðinuu á Heimalandi. Búið að koma fyrir hringsviði
til að auðvelda sviðsskiptingar og hús
ræningjanna og Soffíu frænku bíða
bara eftir smá málningu.

Vakin er athygli á því að ef ekki fæst leikskólakennari kemur til
greina að ráða annað háskólamenntað fólk eða leiðbeinendur.
Karlar jafnt sem konur eru hvött til að sækja um.
Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst. Einnig
munu losna stöður í ágúst.
Launakjör eru samkvæmt kjarasamningi Fl. og Sambands
íslenskra Sveitarfélaga eða viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknum skal skilað skriflega til Margrétar Ingólfsdóttur
leikskólastjóra með upplýsingum um menntun, réttindi og
starfsreynslu ásamt meðmælendum sem veitir jafnframt allar
nánari upplýsingar.
Umsóknir sendist á netfangið margreti@hornafjordur.is og sími
leikskólans er 470 8490.
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lega til hamingju með árangurinn.
Það verður gaman og spennandi að
fylgjast með þessari vegferð og ljóst
er að spennandi tímar eru framundan
hjá iðkendunum.

Leikarar eru á öllum aldri frá
10 – 70 ára. Börnin sem taka þátt í
leikritinu, hafa öll verið í leiklistarkennslu hjá leikfélaginu undanfarin
ár, sum allt að fjögur ár.
Leiklistarkennslan
fer fram allan veturinn
einu sinni i viku.
Það má segja að allt sveitarfélagið
taki þátt í þessari uppfærslu. Þátttakendur koma frá Skógum í austri
og Hvolsvelli í vestri og alls staðar
að þar á milli. Leikfélagið hefur
notið ákaflega mikillar velvildar í
þessum undirbúningi, ekki síst frá
sveitarfélaginu, sem hefur lánað bíl
til að koma leikurunum á æfingar og
húsnæði okkur að kostnaðarlausu.
Einnig hefur Stracta Hótel, gefið
efni í sviðsmynd. Nánast allir sem
leitað er til með smíði, saumaskap,
leikumni og annað eru boðnir og
búnir til að hjálpa. Þetta jákvæða
viðhorf til þessa starfs er ómetanlegt
og þakkarvert, segir leikhópurinn.

Merki félaga á sýningu

Í

síðustu viku opnaí Þorlákshafnarbúinn Rafn Gíslason sýningu i
Gallerí undir stiganum þar sem
hann sýnir merki félaga sem hann
hefur hannað og teiknað. Flest merkjanna tengjast íþróttafélögum og hefur
Rafn valið að sýna íslensk merki á
þessari sýningu en hann hefur einnig
hannað ófá merki fyrir erlend íþróttafélög.
Þarna má sjá yfir tuttugu merki sem
eru í notkun í dag auk merkja sem ekki
er verið að nota.
Rafn er að mestu sjálfmenntaður í
grafískri hönnun en gaman verður að
heyra hann segja frá þessu áhugamáli
sínu við opnun sýningarinnar þar sem
allir eru að sjálfsögðu velkomnir.

Sýningin mun standa yfir út marsmánuð og er opin á opnunartíma
bókasafnsins.

Á meðfylgjandi mynd sem menningarfulltrúi Ölfuss tók, má sjá Rafn
setja upp myndir fyrir sýninguna.

Óskum
Alþýðusambandi Íslands
til hamingju með 100 ára afmælið

Rangárþing ytra

BLÁSKÓGABYGGÐ

Mýrdalshreppur

Gæði til framtíðar

Rangárþing eystra

Sveitarfélagið Ölfus
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Bók um elstu
Hurðarbakssysturina

H
Nótutónleikar Tónlistarskóla Rangæinga

Þ

ann 17. febrúar síðast liðinn fóru
fram Nótutónleikar Tónlistarskóla Rangæinga. Nemendur
stóðu sig með mikilli prýði og geta öll
verið stolt af sinni frammistöðu.
Tónleikarnir voru liður í forvali fyrir
Nótuna 2016 sem er uppskeruhátíð
tónlistarskóla á Íslandi. Hátíðin fer
fram í apríl ár hvert.
Hátíðin er í raun þrískipt. Fyrst
velur hver skóli atriði sem koma fram
á svæðistónleikum sem haldnir eru í
hverjum landsfjórðungi. Á svæðistónleikum eru síðan valin atriði sem koma
fram á lokahátíð Nótunnar í apríl.
Þeir nemendur sem valdir eru í
forvali innan skólanna eru alla jafna

þeir nemendur sem sína jafnar framfarir tæknilega og músíklega, eru með
góða verkefnastöðu, sinna náminu sínu
mjög vel og ástunda öguð vinnubrögð.
Val á nemendum snýst ekki aðeins
um tæknilega færni nemenda, sem þó
þarf vissulega að vera til staðar, heldur
er megináhersla lögð á heildrænt mat
á öllum þáttum tónlistarnámsins, ekki
síst tónlistarlegum skilningi, sem birtast þarf flutningi nemandans á tilteknu
verki.
Við Tónlistarskóla Rangæinga
verður þetta val inná forvalstónleika
á vissan hátt handahófskennt því
nemendur skólans eru heilt yfir góðir
nemendur.

afin er söfnun á vegum fjármögnunarvefsins Karolina
Fund til að fjármagna útgáfu bókarinnar SPOR. Ævi Guðrúnar Árnýjar Guðmundsdóttur frá
Hurðarbaki. Guðrún fæddist 27.
febrúar 1920 að Hurðarbaki í Flóa þar
sem hún ólst upp. Foreldrar hennar
voru Þuríður Árnadóttir (1894 –
1985) og Guðmundur Kristinn Gíslason (1890-1954) og var Guðrún elsta
barn þeirra. Hún starfaði sem heimilishjálp í Hafnarfirði 1937-38 og sem
eldhússtúlka í Héraðsskólanum á
Laugarvatni 1938-39. Guðrún giftist
Sæmundi Bergmann Elimundarsyni
frá Hellissandi árið 1940 og fluttist
til Reykjavíkur þar sem þau bjuggu
æ síðan. Þau eignuðust sjö börn en
misstu þrjú þeirra á unga aldri og
urðu að sjá á eftir einu í viðbót í
fóstur. Guðrún andaðist 45 ára að
aldri eftir erfið veikindi sem staðið
höfðu árum saman. Bókin hverfist að
verulegu leyti um þá miklu sorgaratburði sem hún upplifði. Auk þess
er í bókinni margskonar fróðleikur
um ætt og uppruna, bernskuheimili
og margt fleira. Mikill fjöldi mynda
prýðir bókina sem verður prentuð
hjá Samskiptum í Reykjavík. Bókin
verður 96 síður í B5-broti, límd í

Guðmundur.

Guðrún.

kjöl og litprentuð, jafnt kápa sem
innsíður.
Höfundur bókarinnar er Guðmundur sonur Guðrúnar og hefur
gefið út allmargar bækur, umræðubækur, kennslubækur og fræðsluefni
af ýmsu tagi, auk þess sem hann hefur
skrifað mikinn fjölda greina. Hann
hefur starfað sem háskólakennari við
Háskóla Íslands frá árinu 2001 og
lauk doktorsprófi árið 2014. Áður
starfaði hann við Framhaldsskólann í
Skógum, m.a. eitt ár sem skólameistari. Hann hefur einnig stundað ýmis

önnur störf, m.a. sem grunnskólakennari, útgefandi, ritstjóri, blaðamaður og verkamaður. Guðmundur
á sex börn og er kvæntur Ingibjörgu
Jónsdóttur Kolka MA og menntaskólakennara.
Verði bókarinnar með VSK verður
stillt mjög í hóf. Þannig kostar eintakið kr. 3.124 en lægra ef keyptar eru
fleiri bækur. Útgefandi er BláSkógar
ehf. en fjármögnun og sala fer fram
í gegnum Karolina Fund fram til 15.
apríl næstkomandi en útgáfan er
áætluð 1. júní 2016.

Til liðs við húseigendur

Byggingarregluger›ir krefjast ﬂess a› brunnar séu settir vi› allar n‡byggingar enda er
miki› öryggi og kostna›arhagkvæmni fólgin í a› hafa a›gang a› lögnum utanhúss
vegna eftirlits og vi›halds.
Promens Dalvík framlei›ir Sæplastbrunna til fráveitulagna úr polyethylene-efni (PE).
Í Sæplastvörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til a› mæta mismunandi notkunarkröfum.
Brunnarnir eru fáanlegir í ﬂremur ﬂvermálsstær›um: 400 mm, 600 mm og 1000 mm.
ATH. Hægt er að fá upphækkanir á alla brunna.
Fást í byggingavöruverslunum um land allt.
Promens rá›leggur a› ætí› sé leita› til faga›ila um ni›ursetningu á brunnum.

www.promens.is
www.saeplast.is
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Sjálfbærni
og samfélagsábyrgð
Nóa Síríus súkkulaði er
hluti af Cocoa Horizons
verkefninu, sem gerir kakóræktendum
kleift að framleiða kakó á sjálfbæran og
ábyrgan hátt. Verkefnið stuðlar að betri
lífsskilyrðum í kakóræktarsamfélögum
og bættum aðbúnaði starfsfólks.

Þau eru tilbúin
Nú mega páskarnir koma því að Nóa páskaeggin eru tilbúin. Og vitið þið bara
hvað? Við vönduðum okkur alveg sérstaklega í ár, því við vitum að þið viljið
hafa þau fullkomin. Bæði gómsæta súkkulaðiskelina sem bráðnar í munni
og allt góðgætið sem leynist þar fyrir innan.
Ekki ryðjast — það er nóg til fyrir alla.
facebook.com/noisirius

Mikið úrval auka og varahluta
í flestar gerðir hjóla.

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

www.4h.is

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ

www.4h.is

Fjórhjólalagerinn

Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn: 863 5518 & sudri.heradsblad@gmail.com

Fjórhjólalagerinn

Stapahrauni 7 • 220 Hfj • Sími 588 3355

Stapahrauni 7 • 220 Haf • S. 588 3355

BAKSÍÐAN
Margrét Gauja
Magnúsdóttir,

samsungsetrid.is

bæjarfulltrúi

Plastlausa Ísland

J

CMT sagarblöð og
fræsitennur

æja, höldum áfram með plastið
(síðasta baksíða).
Til að sporna við plastinu eru nokkrar
leiðir. Skref 1 er að byrja á byrjuninni
og herja á þá sem framleiða vörurnar,
sérstaklega nauðsynjavörur sem við
þurfum að kaupa reglulega. Hættið að
troða þeim í plast t.d þegar verið er að
setja fjóra hamborgara í plastbát á stærð
við trillu sem tekur svo 40% af tunnunni
þinni vegna rúmmáls, þá er eitthvað
ekki í lagi.
Auðvitað er besta leiðin að sýna vanþóknun sína að kaupa ekki vöruna en
stundum er það ekki nóg, hvað þá á
einokunarmarkaði eins og t.d MS er
með á mjólkurvörum. MS, nenniru að
hætta að selja mjólk með plasttappa á og
nenniru að finna aðrar leiðir til að koma
vörunni til skila en að hún sé pökkuð
inní 4 tegundir af plasti? Takk.
Íslenskir matvælaframleiðendur
eiga að vera til fyrirmyndar þegar að
þessu kemur og hafna plastinu og notast við aðrar lausnir til að koma henni
á endastöð. Íslenskir skattgreiðendur
niðurgreiða íslenska framleiðslu og það
er lágmarkskrafa að plastið hverfi. Við
herjum á framleiðendur með því að
senda þeim tölvupóst sem er hægt að
finna á heimasíðu fyrirtækjanna.
Herja einnig á þingmenn, fyrir liggur
þingsályktunartillaga á Alþingi um
umbúðir og íslenska matvælaframleiðendur. Þingmenn munu ekki sýna henni
áhuga fyrr en þeir finna þrýstinginn.
Best er að þrýsta á þingmenn með að
senda þeim tölvupóst. Allar upplýsingar
er hægt að finna á althingi.is.
Svo er frábær síða á Facebook sem
heitir Bylting gegn umbúðum, læka
hana.
Þannig að skref 1 er að þú sem neytandi og þú sem skattgreiðandi lætur
vita, hátt og skýrt, að þú viljir ekki vöruna þína pakkaða inní plast. Það eru
aðrar leiðir. Við stjórnum auðvitað illa
því sem er pakkað inní Kína eða Tævan
en við getum verið best í heimi, með alla
þessa innlendu fyrirmyndarframleiðslu
á matvælum og verið plastlausa Ísland.
Djöfull væri það kúl.

Þessi birta, þessi skerpa
og þessir mögnuðu litir
í Samsung 55” sjónvörpum

4x betri
upplausn,
Nanokristaltækni,
64x fleiri litir,
30% meiri birta.

55” Samsung JS9005

399.900,-

55” Samsung JU6675

249.900.55” Samsung JU6415

239.900.-

4x betri upplausn, Smart TV,
Netflix ofl., Öll tæki í einni
og sömu fjarstýringunni.
Upplifðu meiri dýpt í
bognu tæki (JU7505)
UHD uppskölun.

55” Samsung JU7505

299.900.55” Samsung JU7005

269.900.-
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