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SEB jewellery   
Edda Bergsteins-

dóttir, gullsmiður, 
hefur vakið mikla 
athygli fyrir nýja 
skartgripalínu. 

Viðtal bls 6.

Fasteignaverð lækkar í 
Árborg en æðir upp í Eyjum
Í Hagsjá Landsbankans ert birt þróun 

fasteignaverðs í stærri bæjum frá 
3. ársfjórðungi 2008 fram til fjórða 

ársfjórðungs 2015, má sjá að þróunin er 
misjöfn. „Þróunin í Vestmannaeyjum er 
algerlega í sérflokki, en þar hefur verðið 

tvöfaldast á þessum tíma. Verðið hefur 
lækkað í Árborg og er nær óbreytt í 
Reykjanesbæ.“

Þórir Kjartansson mundar myndavélina af stakri snilld í reynisfjöru.
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RARIK greiðir 350 
milljónir króna í arð 
Rarik hélt aðalfund í síðustu 

viku. Stjórn var endurkjörin 
óbreytt og greiddi Rarik 

350 mkr arð til ríkisins. Hagnaður 
RARIK samstæðunnar á árinu 2015 
var 2.220 milljónir króna sem er 
um 17% minni hagnaður en á árinu 
2014 þegar hagnaður ársins nam 
2.661 milljón. Á aðalfundi félagsins 
var ákveðið að greiða 350 milljónir 
króna í arð til eiganda. 

Á aðalfundinum kom fram að 
áætlað er að á núverandi verðlagi 
muni kosta um 17 milljarða króna 
að færa það sem eftir er af loftlínum 
í dreifikerfi RARIK í jarðstrengi. 
Unnið hefur verið að endurnýjun 

kerfisins undanfarin ár og eru nú 
55% dreifikerfisins komin í jarð-
strengi. Enn er eftir að endurnýja um 
3.700 km. af loftlínum og gera ætlanir 
RARIK ráð fyrir að því verði lokið á 
næstu 20 árum. Á fundinum kom 
fram að jarðstrengjavæðing undan-
farinna ára hefur aukið mjög rekstr-
aröryggi dreifikerfisins og dregið úr 
truflunum. 

Stjórn RARIK var endurkjör-
inn á aðalfundinum í dag, en hana 
skipa: Birkir Jón Jónsson, formaður, 
Arnbjörg Sveinsdóttir, Björgvin G. 
Sigurðsson, Guðmundur Hörður 
Guðmundsson og Huld Aðalbjarnar-
dóttir. 

Fasteignaverð þróast með 
ólíkum hætti á Suðurlandi
Í Hagsjá Landsbankans ert birt þróun 

fasteignaverðs í stærri bæjum frá 
3. ársfjórðungi 2008 fram til fjórða 

ársfjórðungs 2015, má sjá að þróunin 
er misjöfn. „Þróunin í Vestmanna-
eyjum er algerlega í sérflokki, en þar 
hefur verðið tvöfaldast á þessum tíma. 
Verðið hefur lækkað í Árborg og er nær 
óbreytt í Reykjanesbæ. Á hinum stöð-
unum, á höfuðborgarsvæðinu, á Akur-
eyri, í Fjarðabyggð og á Akranesi hefur 
verðið hækkað með svipuðum hætti, 
þó eilítið minna í Fjarðabyggð. Þessar 
tölur sýna greinilega að verðþróunin 
á höfuðborgarsvæðinu hefur í stórum 
dráttum ekki verið mjög frábrugðin því 
sem gerist víða annarsstaðar,“ segir í 
Hagsjá bankans. 

Breytingar á verði segja þó ekki alla 
söguna um stöðuna á fasteignamark-
aðnum. Á 4. ársfjórðungi síðasta árs 
var fermetraverð alls húsnæðis í þessum 

bæjum hæst 232 þús. kr. á m2 á Akur-
eyri og lægst í Fjarðabyggð, um 125 þús. 
kr. á m2. Það er einnig athyglisvert að 
fjórir bæir hafa fylgst nokkuð vel að í 
fermetraverði síðustu misseri og eru á 
svipuðu róli nú, þetta eru Reykjanesbær, 
Árborg, Akranes og Vestmannaeyjar. 
Ætla má að kostnaður við nýbyggingar 
sé nálægt 300 þús. kr. á m2 sem er mun 
hærra en söluverð víðast hvar. 

Fermetraverð fasteigna á Akureyri 
var um 75% af verðinu í Reykjavík á 
4. ársfjórðungi 2015. Samkvæmt sömu 
aðferð var fermetraverð í hinum bæj-
unum töluvert lægra en samt nokkuð 
svipað í flestum þeirra eins og áður 
segir, eða ríflega helmingur þess sem 
gerist í Reykjavík. Verð í Fjarðabyggð 
var eilítið lægra. 

Í Reykjavík var fermetraverð fjöl-
býlis um 18% hærra en á sérbýli á ár-
inu 2015. Þessu er allt öðru vísi farið í 

stærri bæjum úti á landi. Það er einungis 
í Fjarðabyggð sem fjölbýlið er verulega 
dýrara, eða 19%. Fjölbýli er 4% dýrara 
á Akureyri en í hinum bæjunum er fer-
metraverð á sérbýli hærra en á fjölbýli, 
mest 9% hærra á Akranesi. 

Það er einnig athyglisvert að fjórir 
bæir hafa fylgst nokkuð vel að í fer-
metraverði síðustu misseri og eru á svip-
uðu róli nú, þetta eru Reykjanesbær, 
Árborg, Akranes og Vestmannaeyjar. 
Ætla má að kostnaður við nýbyggingar 
sé nálægt 300 þús. á fermeter sem er 
mun hærra en söluverð víðast hvar. Fer-
metraverð fasteigna á Akureyri var um 
75% af verðinu í Reykjavík á 4. ársfjórð-
ungi 2015. Samkvæmt sömu aðferð var 
fermetraverð í hinum bæjunum töluvert 
lægra en samt nokkuð svipað í flestum 
þeirra eins og áður segir, eða ríflega 
helmingur þess sem gerist í Reykjavík. 
Verð í Fjarðabyggð var eilítið lægra.

Borun rannsóknarholu 
við Hoffell lofar góðu 
Borun rannsóknarholu við Hof-

fell, Hornafirði, hefur gengið 
vel og ljóst er að borinn hefur 

hitt í heitar vatnsæðar. Borað hefur 
verið niður undir 1100 m dýpi og er 
hiti í botni holunnar rúmar 80 °C. 
Þegar komið var niður fyrir 850 m 
fundust æðar sem flest bendir til að 
gefi nokkurt vatnsmagn, en það kemur 

ekki í ljós fyrr en borun er lokið og 
búið er að mæla holuna. „Reiknað 
er með að hætta borun fljótlega og 
hefja mælingar. Endanleg afkasta-
geta holunnar verður ekki ljós fyrr en 
eftir blástursmælingar sem fram fara 
á næstu dögum og prufudælingu úr 
holunni, sem taka mun nokkrar vikur,“ 
segir á rarik.is. 

Geysir vaknar 
af dvalanum
Sá heimsfrægi hver Geysir hefur dregið 

margan ferðamanninn til landsins 
og nú virðist hann vaknaður af löngum 
dvala. Hann gaus fyrir helgina í annað 
sinn á mánuði af sjálfsdáðum. Ása Björk 
Snorradóttir leiðsögukona var í Haukadal 
með hóp ferðamanna þegar hún heyrði 
miklar drunur að baki sér, sneri sér við og 
við blasti ógleymanleg sjón. Upp reis há 
og digur vatnssúla, miklu meiri segir Ása 
en úr Strokki í samtali við Rúv, en hún 
náði þessari mynd af hvernum tignarlega. 

Katrín og Þytur frá Neðra-Seli hrósuðu sigri
Á dögunum fór fram keppni í fimm-

gangi í Gluggar & Gler deildinni 
í Spretti. Fjölmenni var í stúkunni og 
keppnin fór mjög vel fram. Það var 
Kartrín Sigurðardóttir frá Skeiðvöllum, 
með stóðhestinn Þyt frá Neðra-Seli sem 
fór með sigur af hólmi. Keppnin var 
mjög spennandi fram á síðustu mín-
útu og það voru aðeins 3 kommur sem 
skildu þær Kartínu og Anítu að. Liða-
keppnina sigraði lið Garðatorgs - ALP/
GÁK

Þetta er annar sonur Ófeigs 882 frá 
Flugumýri sem sigrar í þessari skemmti-
legu deild, en á síðasta móti voru það 
Vígar frá Skarði og Rakel Nathalie sem 
voru hlutskörpust. Þytur er hátt dæmdur 
stóðhestur sem hlotið hefur 1. verðlaun 
fyrir afkvæmi. Þytur, sem verður 17 vetra 
í vor, hefur lítið sést á keppnisbrautinni 
undanfarin ár en greinilegt að „gamli“ 
er í hörkuformi. Sýning þeirra Katrínar 
og Þyts var jöfn og falleg og voru þau vel 
að sigrinum komin. 

Úrslit kvöldsins voru eftirfarandi: 
1. Katrín Sigurðardóttir og Þytur frá 

Neðra-Seli - Vagnar & Þjónusta 6,24 
2. Aníta Lára Ólafsdóttir og Sleipnir frá 

Runnum Garðatorg - ALP/GÁK 6,21 
3. Ámundi Sigurðsson og Sprettur frá 

Brimilsvöllum Garðatorg - ALP/
GÁK 5,69 

4. Birgitta Dröfn Kristinsdóttirog 
Harpa frá Kambi - Barki 5,67 

5. Leó Hauksson og Týpa frá Vorsabæ 
Margrétarhof / ExporthestarII 5,64 

6. Halldór G Viktorsson og Íslendingur 
frá Dalvík - Heimahagi 5,33 

7. Saga Steinþórsdóttir og Dimmir 
frá Álfhólum - Mustad 3,90 (hætti 
keppni).

Vandræði vegna  
Landeyjahafnar
Vandræði í Landeyjahöfn valda 

því að fyrirtæki í ferðaþjón-
ustu í Vestmannaeyjum eru á 

leið í gjaldþrot að sögn Elliða Vignis-
sonar, bæjarstjóra í Vestmannaeyjum. 
Mælirinn sé fullur eftir áralöng vand-
ræði í Landeyjahöfn. 

Litlar sem engar líkur eru á að 
Landeyjahöfn verði opin um pásk-
ana, höfnin er full af sandi og illa hefur 
gengið að dýpka. 

„En á meðan ekkert er gert, þá gerist 
ekkert, og við erum í sömu stöðunni 
ár eftir ár eftir ár. Og nú hefur drop-
inn fyllt mælinn,“ segir Elliði í samtali 
við Rúv og bætir við um hvað sé hægt 
að gera: . „Þegar höfnin var byggð lá 
það ljóst fyrir að núverandi Herjólfur 

myndi aldrei geta nýtt höfnina allt árið 
og það þarf því ekki að koma neinum 
á óvart að hann skuli ekki geta það. 
Það þarf nýja ferju tafarlaust og það 
þarf að gera breytingar á höfninni sem 
tryggir að ný ferja geti siglt þangað,“ 
segir Elliði. 

Myndir: Anna Guðmundsdóttir.

Katrín og Þytur.

Mynd Rósant Guðmundsson.
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Skógarhlíð 12
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Mallorca
Mallorca er dásamleg eyja sem sameinar allt 
það besta sem hægt er að finna á sólarströnd. 
Hvítar strendur, iðandi mannlíf og úrval hótela 
og íbúða fyrir einstaklinga og fjölskyldur. 
Höfuðborgin Palma með göngugötum, 
verslunum, kaffihúsum og tapas gerir dvöl á 
Mallorca fullkomna. Verð og gæði fyrir alla.

Sa Coma

Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 3 börn  
2–11 ára. Verð frá 103.900 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn 2–11 ára í íbúð 
með 2 svefnherbergjum. 
Án fæðis.

Santa Ponsa

Verð frá 89.900 kr. 
á mann m.v. 3 fullorðna og 2 börn  
2–11 ára. Verð frá 89.900 m.v. 2 
fullorðna og 2 börn 2–11 ára í íbúð  
með einu svefnherberbergi. 
Án fæðis.

Iris Apartments ★★ Portofino / Sorrento  ★★

Playa de Palma

Verð frá 99.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 1  
barn 2–11 ára í herbergi.  
Verð frá 117.800 kr. á mann  
m.v. 2 fullorðna í herbergi. 
Með hálfu fæði.

Alcudia 

Verð frá 99.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2–11 ára í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð frá 168.900 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna í íbúð. 
Án fæðis.

Viva Mallorca ★★★★ Cristobal Colon ★★★★

Playa de Palma 

Verð frá 146.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 börn  
2–11 ára í herbergi.  
Verð frá 139.900 kr. á mann m.v. 
2 fullorðna í herbergi. 
Með morgunverði.

Sa Coma

Verð frá 119.900 kr. 
á mann m.v. 2 fullorðna og 2 
börn 2–11 ára í íbúð með einu 
svefnherbergi. Verð frá 129.900 
kr. á mann m.v. 2 fullorðna í 
stúdíói. Allt innifalið.

Playa Dorada ★★★★ Royal Cristina ★★★★

Flugáætlun

Maí: 31.
Júní: 7., 14., 21. og 28.  
Júlí: 5., 12., 19. og 26. 
Ágúst: 2., 9., 16. og 23.
September: 6., 13. og 20.

Flogið með Primera Air.

Öll verðdæmi eru á mann m.v. 
brottför 5. júlí í 7 nætur með 
10.000 króna bókunarafslætti.
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Hrottaskapur og dýraníð 
eru sem betur fer sjald-
gæfar undantekningar í 

húsdýrahaldi. Án efa kemur slíkt 
fyrir án þess að til vitnist en af 
og til er slíkt ofbeldi kært til eft-
irlitsaðila eða lögreglu. Slík virðist 
raunin  út af hrottafenginni árás 
bónda nokkurs á Norðurlandi á 
kvígu í hans eigu í fyrrasumar og Fréttatíminn greinir frá. 

Nú er það svo að þó tekist sé á um fyrirkomulag opinbers stuðnings til land-
búnaðar þá ríkir sem betur fer þokkaleg sátt um að verja til þess miklum 
fjármunum að tryggja stöðugleika í matvælaframleiðslu og búsetu í hinum 
dreifðu byggðum. Þó auðvitað sé rökrætt um lengd samnings og hvernig sé 
best að verja fjármununum. Hvort eigi að tengja þær beint við framleiðslu 
eða landnýtingu, sem t.d. gæti miðast við ræktaðan hektara.

Því væri rakið að tengja opinberan stuðning skattgreiðenda við matvælafram-
leiðslu við bæði gæði hennar en ekki síður góða meðferð dýra. Skilvirk 
viðurlög við dýraníði geta verið að svipta menn beingreiðslum tímabundið, 
verði þeir uppvísir að slíku, komi ekki til þess að þeim sé hreinlega meinað 
að halda skepnur.

Hallgerður Hauksdóttir, formaður Dýraverndarsambands Íslands, kallar 
eftir því að beingreiðslur til bænda verði felldar tímabundið niður þegar 
um dýraníð og illa meðferð á skepnum er að ræða. Undir þessa hugmynd er 
óhætt að taka. Hallgerður bendir jafnframt á að í niðurstöðu málsins felist 
þöggun á mjög alvarlegu broti sem væri ekki liðið ef um gæludýr er að ræða.

Þessi miskunnarlausi verknaður varpar ljósi á mikilvægi þess að endurskoða 
lög og reglur um meðferð dýra og fjölga úrræðum þegar slíkt kemur upp. 

Þorri bænda og dýraeigenda hugsa afar vel um þau dýr sem í umsjá þeirra 
eru. Enda mikil ábyrgð að takast á hendur skepnuhald þar sem dýrið og 
velferð þess er upp á það komið að vel sé að verki staðið. Því þarf að vera 
morgunljóst neytendum öllum að afgerandi sé tekið á þeim undantekningum 
sem upp koma. 

Menn hafa farið af stað af minna tilefni í endurskoðun laga og reglna en það 
að tryggja dýrum landsins betri vist. 

Björgvin G. Sigurðsson.

Hert viðurlög 
í húsdýrahaldi
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Suðri inn á hvert heimili!

Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingarinnar, hefur gefist kost á sér til  
formennsku í Samfylkingunni, ásamt þeim Magnúsi Orra Schram og Helga Hjörvar. 
Hún sendi Suðra þessa grein af því tilefni. 

Erindi jafnaðarmanna
Það er alvar-

legt mál fyrir 
íslenskt sam-

félag þegar að jafn-
aðarmannaflokk-
urinn, sem ætti að 
vera stærsti stjórn-
málaflokkurinn hér á landi, mælist 
samkvæmt könnunum undir 10%. 
Samfylkingin hefur ákveðið að blása til 
formannskosninga og kosningu í önnur 
forystuhlutverk í byrjun júní. Þannig 
verði ný forysta með skýrt umboð til 
að undirbúa kosningar með samþykktir 
landsfundar í farteskinu. Ég sækist eftir 
því að verða nýr formaður Samfylk-
ingarinnar

Við í Samfylkingunni erum svo 
heppin að eiga mjög hæft fólk og mikinn 
mannauð. Þegar baráttumálin snúast um 
réttlæti og jöfnuð er auðvelt að fá hug-
sjónareldinn til að brenna. Við þurfum 
að þétta raðirnar og fylgja hugsjónum 
okkar eftir af krafti. 

Forgangsmálin eru þessi: 
• Heilbrigðisþjónusta á að vera gjald-

frjáls fyrir alla. Landspítalanum 
verður að skapa viðunandi aðstæður 
og heilsugæslum um allt land. Gera 
á raunhæfa áætlun um uppbyggingu 

hjúkrunarheimila. Ég er sammála 
meiri hluta landsmanna um að heil-
brigðiskerfið eigi að vera í opinberum 
rekstri. 

• Barnafjölskyldur eiga að fá sambæri-
legan stuðning og á hinum Norður-
löndunum og lengja á fæðingarorlofið 
í eitt ár. Gott aðgengi að menntun fyrir 
alla er grundvallaratriði. 

• Húsnæðismálin brenna á ungu fólki 
og vandinn verður ekki leystur nema 
með aðkomu stjórnvalda. Þar skiptir 
mestu húsnæðisstuðningur sem munar 
um fyrir þá sem minnst hafa handa á 
milli og að sá stuðningur sé jafnt við 
þá sem vilja eiga, leiga eða velja að vera 
í félagslegu húsnæðiskerfi. Framboð á 
góðu húsnæði verður að auka verulega. 

• Ný stjórnarskrá verður helsta mál 
næsta kjörtímabils. Það á að klára 
ferlið sem lagt var upp með á síðasta 
kjörtímabili og leggja nýja fullbúna 
stjórnarskrá fyrir þjóðina. 

• Auðlindirnar skipta miklu. Það á að 
gera skýra kröfu um beinar tekjur af 
öllum takmörkuðum auðlindum. Í 
sjávarútvegi með útboði á veiðiheim-
ildum og að sama skapi skili orkufyr-
irtækin arði. Ferðaþjónusta í almennu 
virðisaukaskattþrepi gæfi tekjur til að 
efla innviði sem láta nú undan álagi 

eins og vegi, löggæslu og læknisþjón-
ustu. Hlutdeild sveitarfélaga í tekjum 
ríkisins af auðlindum er sjálfsögð krafa. 

• Byggðastefna með raunhæfum stuðn-
ingi við atvinnuþróun, menntun, vel-
ferðarþjónustu, góðum samgöngum 
og almennilegu netsambandi í öllum 
landshlutum er eitt af mínum hjartans 
málum. 

• Fjármálakerfið á að skera upp og 
tryggja aðhald og samkeppni á þeim 
mörkuðum. Það tækifæri má ekki fram 
hjá okkur fara. 
Þó hagtölur séu jákvæðar hafa þær 

ekki almenna hagsæld í för með sér ef 
réttlætis og jafnaðar gætir ekki. Um leið 
og áhersla er lögð á öflugt atvinnulíf og 
sanngjörn viðskipti verður velferðin að 
vera í öndvegi og lífvænlegt umhverfi 
fyrir komandi kynslóðir. 

Baráttan fyrir jöfnum tækifærum 
allra barna og ungmenna og jafnrétti 
kynjanna, baráttan gegn misskiptingu 
auðs og misbeitingu valds, baráttan fyrir 
bættum kjörum láglaunafólks, aldraðra 
og öryrkja er í mínum huga allt ein og 
sama baráttan. Jafnaðarmenn mega 
aldrei slaka á í þeirri baráttu. Erindi 
okkar blasir við á Íslandi í dag.

Oddný G. Harðardóttir þingmaður 
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi

Fólkið á facebook
Þráinn Bertelsson skrifar á 
facebook:
Uppreisn gegn okri og siðblindu

Hræðilegasta martröð íslenskra 
frjálshyggjumanna gæti orðið að 
veruleika. Alvöru samkeppni á 
tryggingamarkaði í staðinn fyrir ör-
uggan stórgróða sem hægt er að hafa 
af neytendum sem eru innikróaðir eins 
og sauðfé í fákeppniskvíum.

En oft er ljótur 
draumur fyrir litlu 
efni. Nú er um 
að gera að kæfa 
þessa hugmynd 
strax í vöggu með 
ó r a u n h æ f u m 
undirboðum eða einfaldlega kaupa 
nýja fyrirtækið og sveigja það undir 
íslenska viðskiptahefð.

Þessi uppreisn gegn okri og sið-
blindu snýst ekki bara um iðgjöld 
af nokkrum bíldruslum heldur gæti 
þessi hugmynd ef hún fær að verða að 
veruleika haft skelfilegar afleiðingar 
og leitt til þess að samkeppni yrði um 
húsatryggingar.

Og ekki nóg með það. Þessi órói 
á tryggingamarkaði gæti leitt til þess 
að menn færu að pæla í að stofna 
líftryggingafélag sem keppti við líf-
eyrissjóðina með þá byltingarkenndu 
hugmynd að leiðarljósi að endurgreiða 
viðskiptavinum ævisparnaðinn með 

vöxtum og verðtryggingu í stað þess að 
stinga stórum hluta hans í eigin vasa.

Þetta gæti boðað ragnarök ís-
lenskrar viðskiptamenningar eins og 
við þekkjum hana.

Árni Gunnarsson:
Vextir úr 0,05% í 0.00%, En ekki á 
íslandi

Seðlabanki Evrópu var að lækka 
vexti úr 0,05% í 0,00%. Nú er hins vegar 
framundan hér á landi, að Seðlabanki 
Íslands hækki stýrivexti og beri fyrir 
sig fyrirsjáanlega hækkun verðbólgu. 
Vextir hér á landi eru nú þeir hæstu 
í Evrópu. Ástæðan er fyrst og fremst 
sú, að við búum 
við gjaldmiðil, 
sem hefur það 
meginmarkmið 
að tryggja tekjur 
útflutningsgrein-
anna. Ráðamenn 
skiptir það engu 
máli þótt íslenskir vextir séu drápsklyf-
jar á herðum fyrirtækja og einstaklinga. 
Og ekki hvarflar það að bönkunum, 
að lækka almenna vexti, þrátt fyrir 
100 miljarðar hagnað. Græðgisvæð-
ingin kemur hér við sögu og fulltrúum 
hennar finnst í góðu lagi, að allt fari 
fjandans til hjá venjulegu fólki, bara 
ef þeir halda sínum hlut. Sagði ekki 
Styrmir Gunnarsson, að þetta væri 
ógeðslegt þjóðfélag. Það er til ein lausn 
á þessu eilífa vaxtaokri, en það er að 

taka upp traustan gjaldmiðil. Ég bið 
ykkur að taka eftir hverjir eru and-
snúnir þeirri aðferð.

Björgvin Guðmundsson:
Almannatryggingar í Finnlandi: 
engin skerðing lífeyris aldraðra vegna 
atvinnutekna

Í Finnlandi mega eftirlaunamenn 
vinna eins mikið og þeir vilja án þess 
að það skerði lífeyri þeirra frá almanna-
tryggingum.Það er ekki verið að refsa 
þeim fyrir að vinna eins og hér! Það 
eru engin tekjumörk. Í Finnlandi fá 
eftirlaunamenn húsnæðisstyrki og at-
vinnutekjur geta haft áhrif á þá.

Á Íslandi er í 
dag frítekjumark 
almannatrygginga 
vegna atvinnu-
tekna 110 þúsund 
krónur á mánuði.
En samkvæmt 
nýjum tillögum 
um almannatryggingar verða öll frí-
tekjumörk felld niður.Skerðing lífeyris 
aldraðra hjá TR vegna allra tekna nema 
séreignalífeyrissparnaðar og fjárhags-
aðstoðar sveitarfélaga verður 45%. 
Skerðing lífeyris aldraðra hjá TR vegna 
atvinnutekna mun því aukast á sama 
tíma og skerðing er engin í Finnlandi 
og í Noregi og aðeins 30% eftir frítekju-
mark í Danmörku.

Almannatryggingakerfið á Íslandi er 
fjandsamlegt eldri borgurum.

200 herbergja glæsihótel á Flúðum
Stefnt er að því að opna nýtt tvö 

hundruð herbergja hótel á Flúðum 
í Hrunamannahreppi vorið 2018. 
Skóflustunga verður tekin að hótelinu 
þann 4. september en hótelið er í landi 
jarðarinnar Sunnuhlíð við hlið golf-
vallarins og er áætlaður kostnaður við 
byggingu þess um 6 milljarðar króna.

Stefán Örn Þórisson segir að í hótel-
inu verði fyrsta flokks veitingaaðstaða, 

kaffihús, norðurljósa ísbar, líkams-
ræktaraðstaða, úrval af gufuböðum 
og saunum, jógasalur, verslanir og 
sveitamarkaður. Hann er ásamt Birni 
Þór Kristjánssyni maðurinn á bak við 
framkvæmdina.

Herbergin tvö hundruð eru um 24 
fermetrar með stórum og rúmgóðum 
baðherbergum og baðkari. Kostnaður 
verkefnisins er 5,9 milljarðar króna.

mynd af fallegum nautgrip sem vel er 
hugsað um.

Mætir Loki á Landsmótið á Hólum? 
Ármann Sverrisson eigandi Loka 

frá Selfossi gerði góða ferð norður 
á Ísmótið á Svínavatni á dögunum 
þar sem hann sigraði B-flokkinn eftir 
harða rimmu við Skapta Steinbjörns-
son á Odda frá Hafsteinsstöðum. 
Ármann hefur lengst af þjálfað hest 
sinn sjálfur þótt Sigurður vinur hans 
Sigurðarson í Þjóðólfshaga hafi unnið 
glæsta sigra á honum, til dæmis í 

Meistaradeildinni og á Landsmóti 
2014 á Gaddsstaðaflötum. En sigur 
Ármanns og Loka á Svínavatni hefur 
gefið þeim sögusögnum byr undir 
báða vængi að nú muni Ármann 
freista þess að mæta sjálfur með hest-
inn á Landsmótið á Hólum og reyna að 
landa sigri í B-flokki þar sem hesturinn 
er með þeim allra sterkustu eins og 
reynslan sýnir. Ármann og Loki.



2 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn án rafein-
da-klukku. Er sérstaklega einfaldur 
í notkun og umgengni. Litur: Stál.

Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 89.900,-
Heitir dagar: 71.920,-

3 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn sem er sér-
staklega einfaldur í notkun og allri 
umgengni. Einnig fáanlegur með 
innbyggðum kjöthitamæli.Litur: 

Stál og hvítur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 109.900,-
Heitir dagar: 87.920,-

5 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og 

hrað-hitakerf i. Sérstaklega þægilegur 
í notkun og allri umgengni. Einnig 
fáanlegur með sjálfhreinsibúnaði. 

Litur: Stál, hvítur og svartur.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 139.900,-
Heitir dagar: 111.920,-

8 LÍNAN

Fjölkerfa blástursofn með inn-
byggðum kjöthitamæli og 

sjálf-hreinsikerf i. Sérstakle-
ga þægilegur í notkun og allri 

umgengni. Litur: Stál.
Íslensk notendahandbók.

Rétt verð kr: 219.900,-
Heitir dagar: 175.920,-

BE2000001-M BE3002401-M BE5304401-M BS831410S-M

Verð nú
kr. 69.900,-

SÉRTILBOÐ
á þessu vinsæla
57 cm helluborði 

með stálkanti.

Verð áður kr. 89.900

20% afsláttur
af öllum         helluborðum

30-50% afsláttur
af öllum háfum frá Airforce

Eyjuháfar · Veggháfar

Airforce
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Gott úrval af Airforce veggháfum og eyjuháfum, sem eru annálaðir 
fyrir glæsilega hönnun og mikil gæði. 

Nokkrir háfana eru uppsettir hjá okkur, svo sjón er sögu ríkari.

Heitir dagar
fyrir heimilin í landinu

20% afsláttur af öllum            ofnum

Stílfögur eldhústæki frá            
                                     gera gott eldhús betra

EyravEgi 32 · sElfoss · sími 480 1160Hilmisgötu 4 · vEstmannaEyjum · sími 481 3333



Mekka íssins 
Erum í miðbæ 
Hveragerðis

Ís í vél, 4 tegundir  |  Kúluís
Pinnaís  |  Krap  |  Bragðarefur
Ísfrappó  |  Sælgæti  |  Franskar

Samlokur  |  Gos  |  Snakk
Bland í poka  |  Pylsur  |  Kaffi

Opnunartími
mán-fim 10 - 21 / fös 10 - 22
lau 12 - 22 og sun 12 - 21 Breiðamörk 10, Hveragerði
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Töffaralegt skart hlaðið 
einfaldleika og krafti
Edda Bergsteinsdóttir, gullsmiður frá Selfossi, kynnti fyrstu skartgripalínuna 
sína á hönnunarmars. Línan heitir SEB animals og var kynnt í GK verslun 
á Skólavörðustíg. Suðri tók gullsmiðinn snjalla tali en sýningin hefur vakið 
mikla athygli enda um sérstaklega frumlega og spennandi hönnun að ræða 
og Edda framúrskarandi flinkur hönnuður. 

Gott yfirlit um skartgripi Eddu er að finna á heimasíðunni seb.is og 
facebook síðunni SEB jewellery. 

- Segðu mér aðeins frá hönnuninni, 
hvernig kom það til að þú fórst að 
hanna skartgripi? 

Ég myndi segja að hönnunin 
hönnunin og skartgripirnir mínir 
séu skartgripirnir mínir séu hlaðnir 
einfaldleika og kraftmiklum strúktúr. 
Þeir hafa yfir sér töffaralegt yfirbragð 
og um leið mætti segja að í þeim felist 
ákveðið „statement“. Það er sjálfstæði 
í þeim, engin væmni, bara hrá geo-
metrísk form. 

Í raun og veru þá hefur hönnun 
alltaf verið stór partur af mér. Ég 
teiknaði mikið sem barn og var alltaf 
ákveðin í að verða arkitekt þegar ég 

yrði stór. Hinsvegar uppgötvaði ég 
eftir eitt ár í arkitektanámi að mig 
langaði að vinna í smærri skala og ég 
ákvað að skipta yfir í gullsmíði. Óhætt 
að segja að ég hafi farið úr því stærsta 
yfir í það smæsta!. 
- Hvert sækir þú hugmyndirnar? 

Hugmyndirnar koma úr umhverf-
inu og frá fólkinu í kringum mig. Mér 
finnst skemmtilegt að velta fyrir mér 
formum og uppbyggingu hluta og 
það að einfalda flókna hluti heillar 
mig. Börnin mín gefa mér innblástur 
og ég veit að ég hefði aldrei farið að 
vinna með form húsdýra ef ég ætti 
ekki börn. Sonur minn elskar kisur 

og áhugi hans á kisum varð einmitt 
kveikjan að fyrsta kisuhálsmeninu 
sem ég smíðaði þegar ég var í gull-
smíðanáminu. Seinna þróaðist þessi 
kisa eða kötturinn yfir í geometríska 
þrívíddarteikningu og úr varð fyrsta 
dýrið af fimm í skartgripalínunni 
SEB animals. Skartgripalínan sam-
anstendur af fimm mismunandi geo-
metrískum höfðum á húsdýrum. Þetta 
eru köttur, hrútur, hundur, hestur og 
naut. 
- Hver er kjarninn í sýningunni á 
HönnunarMars? 

Á HönnunarMars opnaði sýn-
ingin SEB animals í versluninni GK 
Reykjavík. Á sýningunni frumsýndi 
ég hundinn, nautið og hestinn. 
Kötturinn kom fyrstur og hefur verið 
á markaði síðan jólin 2014, hrútur-
inn kom haustið 2015. Sýningin fékk 
mjög góðar viðtökur og ákveðið var 
að framlengja sýningunni, hún er því 
enn opin fyrir þá sem ekki náðu að 
koma á HönnunarMars. 

Ég ákvað strax að vanda alla um-
gjörðina í kringum SEB animals og 
fékk til liðs við mig hæfileikaríkan 
ljósmyndara sem heitir Íris Stef-
ánsdóttir. Hún á heiðurinn af því 
hversu sterk umgjörðin er og hún 
vildi umfram allt að dýrin sem eru 
á myndunum væru lifandi og með 
blik í augunum. Við leituðum því að 
réttu fyrirsætunum og fengum við það 
ótrúlega mikla hjálp þar sem þetta 
verkefni virtist vekja upp forvitni 
hjá fólki. Enda er það ef til vill ekki á 
hverjum degi sem ljósmyndari mætir í 
fjós eða fjárhús í tengslum við mynda-
tökur fyrir nýja skartgripalínu. Þetta 
er búið að vera mjög skemmtilegt 
samstarf hjá okkur Írisi. 
- Hvernig gengur að koma sér á fram-
færi sem ungur og nýr skartgripa-
hönnuður? 

Það gengur ótrúlega vel og ég 
hlakka til framhaldsins. Í sumar 
mun koma á markað fylgihluta-
lína sem mun innihalda armbönd, 
eyrnalokka og hringa. Fylgihlutirnir 
verða byggðir upp af formum úr SEB 
animals línunni þannig að þetta mun 
allt passa saman við hálsmenin í SEB 
animals línunni. 

bgs

Sex skúr-
ingakonum 
sagt upp hjá 
Árborg
Sex skúringakonum á leikskólum 

Árborgar með samtals 83 ára 
starfsreynslu hjá sveitarfélaginu 
hefur verið sagt upp núverandi 
greiðslufyrirkomulagi. Þær eru 
beðnar um að svara því fyrir lok 
mánaðar hvort þær vilji halda 
áfram störfum. 

Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjar-
fulltrúi S-listans í Árborg segir að 
það sé ákaflega vont þegar niður-
skurður í rekstri hefur beinar af-
leiðingar á afkomu starfsfólks.“Í 
þessu samhengi er eðlilegt að menn 
velti fyrir sér forgangsröðun fjár-
muna sveitarfélagsins.Þetta er alltaf 
spurning um forgangsröðun og 
þetta er pólitískt val meirihlutans að 
spara í ræstingum, ” segir Arna Ír. 

„Ég er að sjálfsögðu mjög ósátt 
eins og við allar erum,“ segir Helga 
Dóra Gunnarsdóttir, ein þeirra sex 
sem fengu uppsagnarbréf. „Við 
boðuðum til fundar með stéttarfé-
lagi okkar á alþjóðlegum baráttu-
degi kvenna þar sem fulltrúar Ár-
borgar mættu og var skorað á þau 
að draga þessar breytingar til baka. 
Það er hreinlega verið að valta yfir 
okkur,“ segir hún. „Þetta eru allt 
konur í láglaunastétt og það á að 
skerða laun okkar svo um munar, 
um helming eða meira. Ekki voru 
launin há fyrir. Þetta er aðalstarf hjá 
okkur flestum og setur því mikið 
strik í reikninginn. ,“ segir Helga í 
samtali við Vísi. 

Ásta Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri Árborgar segir 
að verið sé að gera breytingar á 
greiðslum fyrir ræstingar „Við 
erum að gera þær breytingar á 
greiðslum fyrir ræstingar að fara 
yfir í kerfi sem átti skv. kjarasamn-
ingi að taka upp í maí 2014, þar 
er kveðið á um að greitt skuli skv. 
uppmælingu fyrir ræstingar,“ segir 
Ásta Stefánsdóttir. 

Arna Ír Gunnarsdóttir Ásta Stefánsdóttir

Edda Bergsteinsdóttir.

Myndir: Íris Stefándóttir.

Nokkrir af skartgripum Eddu sem hún sýndi á Hönnunarmars.
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Kraftur í sunnlenskum Lions mönnum
Það er óhætt að segja að mikill 

kraftur sé í klúbbastarfi á Suður-
landi. Undanfarið hefur mikið 

líf verið í hinum ýmsu Lions klúbbum 
og hér eru svipmyndir úr því merka 
starfi. 

Lionsklúbbur Selfoss veitti sl. föstu-

dag fjórum aðilum styrki úr menn-
ingar- og líknarsjóði klúbbsins, við 
athöfn í Tónlistarskóla Árnesinga. 
Styrki hlutu: 
a) Tónlistarskóli Árnesinga, 100.000 kr. 
b) Íþróttafélagið Suðri, 100.000 kr. 
c) Batasetur Suðurlands - virknim-

iðstöð fyrir fólk með geðraskanir, 
75.000 kr. 

d) Klúbburinn Strókur – dagvist fyrir 
fólk með geðraskanir, 75.000 kr. 

Geysir sækir Dynk heim
Lionsklúbburinn Geysir í Biskups-

tungum hélt sitt árlega villimanna-
kvöld og þar var vel mætt og glatt 
á hjalla. Þá heimsóttu Tungnamenn 
félaga sína í Dynk, og farið var í 
heimsókn til þeirra Rúnars og Birnu 
á Reykjum á Skeiðum, en þar er eitt 
glæsilegasta fjós landsins. Nokkrar 

myndir úr starfi Dynks og Geysis, 
en fyrsti styrkurinn úr starfi Dynks 
rann til hinnar rómuðu heilsugæslu í 
Laugarási, og var hann veittur í fyrra 
og myndir frá Lkl Selfoss þegar hann 
veitti styrkina til TÁ, Íþróttafélagsins 
Suðra, Batasetursins og Stróks.

aðalsteinn, Halldór, Bjarni og Guðmundur í fjósinu á reykjum. Jósep Geir býður snæbjörn velkominn í Dynk.

Jóhannes og Guðmundur afhenda Lýð lækni styrkinn frá Dynk.Gylfi læknir og Guðmundur.

Oddur Guðni Bjarnason formaður ferða- og skemmtinefndar 
Dynks. Geysismenn á villimannakvöldinu.

Lionsmenn við hlaðborðið á villimannakvöldinu. Fulltrúar þeirra sem Lkl selfoss veitti styrkina. Guðmundur formaður Lkl selfoss afhendir styrkina.

Björgvin, Örn og sigurður í fjósinu á reykjum.
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Mannréttindabarátta í 100 ár
eftir Jón Baldvin Hannibalsson   

Um aldamótin 1900 var Ísland eitt fátækasta land Evrópu. Skv. hagtölum 
fyrir árið 2015 eru Íslendingar nú í hópi tíu auðugustu þjóða heims. Sagan 
af því, hvernig við brutumst úr örbirgð til bjargálna, er saga 20stu aldar. 

Það var einkum þrennt, sem gerði 
Íslendingum kleift að varpa af sér 
örbirgðarokinu og að brjótast inn í 
nútímann. Í fyrsta lagi heimastjórn 
1904 – að fá framkvæmdavaldið inn 
í landið. Í öðru lagi aðgangur að er-
lendu fjármagni – framkvæmdafé – 
sem fékkst með stofnun dansks hluta-
fjárbanka undir heitinu Íslandsbanki 
upp úr aldamótunum 1900. Og í þriðja 
lagi tollfrjáls aðgangur að erlendum 
mörkuðum – ekki síst fyrir saltfisk 
í Miðjarðarhafslöndum – áður en 
vendartollar torvelduðu milliríkjavið-
skipti upp úr Fyrra stríði og í kjölfar 
heimskreppunnar miklu, sem skall á 
1929. 

Þessar breytingar gerðu okkur kleift 
að taka innflutta tækni í okkar þjónustu 
og að nýta sjávarauðlindina – ekki bara 
í sjálfsþurftarbúskap – heldur til út-
flutnings. Sú staðreynd, að þjóðin var 
eiginlega aldrei svo aum í örbirgð sinni, 
að almenningur væri ekki að stórum 
hluta læs og skrifandi, átti stóran þátt í, 
hversu umskiptin gengu hratt fyrir sig. 

Tæknibyltingin – vélvæðing bátaflot-
ans – hófst á Ísafirði árið 1902. Fyrir 
upphaf fyrri heimsstyrjaldar gerðu 
Íslendingar út meira en 20 togara, 
sem Bretar gerðu að hluta upptæka í 
stríðsrekstur sinn. Þessi fyrsti áfangi í 
byltingu atvinnuhátta á Íslandi, á fyrsta 
hálfum öðrum áratug 20stu aldar, gekk 
hraðar fyrir sig en víðast hvar annars 
staðar. Getum við þakkað það smæð-
inni? Í kjölfarið tók þjóðlífið allt stakka-
skiptum. Staðnað landbúnaðarsamfélag 
í sjálfsþurftarbúskap breyttist eins og 
hendi væri veifað í sjávarútvegssamfé-
lag, sem lifði á útflutningi; og flutti inn 
flest það sem þurfti til að halda uppi 
lífskjörum frá orku(kolum) til bygging-
arefna (timbur) og samgöngutækja. 

„Fólk í fjötrum“
Í kjölfarið fylgdu þjóðflutningar úr 
sveitum og frá hinum dreifðu byggðum 
í þorp og bæi við sjávarsíðuna. Þetta 
fólk var að heita mátti réttlaust utan-
garðsfólk í hinu nýja samfélagi. Það 
átti ekkert nema vinnuaflið að selja, 
til að sjá fyrir sér og sínum. Vinnu-
veitandinn áskildi sér réttinn til að 
verðleggja vinnuaflið. Vinnutíminn 
var ótakmarkaður. Þrældómurinn var 
oft myrkranna á milli, meðan vinnu 
var að fá. 

Reykjavík, hinn rísandi höfuðstaður, 
hafði verið aðsetur embættismanna í 
þjónustu dönsku nýlendustjórnar-
innar, ásamt fáeinum niðursetningum 
og áhangendum. Þetta lið hafði ekki 
einu sinni þá fyrirhyggju að byggja 
höfn fyrir þessa rísandi verlsunarmið-
stöð þjóðarinnar. Til eru ljósmyndir, 
sem sýna konur við kola- og saltburð. 
Þessi þungavara var ferjuð á árabátum 
frá skipshlið upp í fjöru, þar sem kon-
urnar tóku við. Meðan karlmennirnir 
þræluðu nótt sem nýtan dag um borð 
í togurunum, önnuðust konurnar fisk-
verkunina í landi, einatt við vosbúð og 
kulda. 

Húsakynnin voru saggakjallarar, 
berklagildrur eða gisnir hanabjálkar 
við okurleigu. Kannist þið við þetta 
úr fréttum? Botnlaus þrældómur, 
heilsuspillandi húsnæði og réttleysi á 

öllum sviðum. Þrælsóttinn var ristur 
í andlitsdrætti margra og undirgefnin 
leyndist ekki í göngulaginu. Biðraðir 
atvinnuleysingjanna, sem hímdu 
undir húsgafli verkstjórans, og biðu 
þess náðarsamlegast að fá vinnu, voru 
daglegt brauð margra. Endurminningar 
Tryggva Emilssonar, „Fátækt fólk“, lýsir 
kjörum sveitarómagans; og öndvegisrit 
Gylfa Gröndal, „Fólk í fjötrum“, lýsir 
hlutskipti „Grimsbylýðsins“ á mölinni. 

Það er upp úr þessum jarðvegi, sem 
verkalýðshreyfingin og flokkurinn, 
sem kenndi sig við alþýðu – flokkur 
íslenskra jafnaðarmanna – er sprottinn. 
Þetta var mannréttindahreyfing fátæks 
fólks. Þetta var fyrsta aldarfjórðunginn 
ein og sama hreyfingin, svo sem vera 
bar. Verkalýðsfélögin þurftu fyrst að 
berjast fyrir sjálfum tilverurétti sínum. 
Kröfu þeirra um réttinn til að semja 
um verðlagningu vinnuaflsins var 
harðlega neitað. Það kostaði verkföll og 
aftur verkföll. Samningsrétturinn – og 
rétturinn til að beita verkfallsvopninu 
í kjarabaráttu – var ekki löghelgaður 
fyrr en rúmum tveimur áratugum eftir 
stofnun ASÍ. Og ekkert af helstu mann-
réttindum þessa fátæka fólks fékkst 
baráttulaust. 

Umbótamálin
Hver voru stóru málin? Samingsréttur-
inn. Vinnutíminn. Aðbúnaður og ör-
yggi á vinnustöðum. Mannsæmandi 
húsnæði á viðráðanlegum kjörum 
– verkamannabústaðir. Almanna-
tryggingar: sjúkra-, slysa- og örorku-
tryggingar. Ellilífeyrir. Atvinnuleysis-
tryggingar. Jöfn laun karla og kvenna 
fyrir sömu vinnu. Lífeyrissjóðir. Jafn 
kosningaréttur – hvort heldur var í 
þéttbýli eða dreifbýli. 

Þetta síðasttalda, sem telst vera 
grundvallarregla lýðræðis, hefur 
reyndar ekki áunnist enn í dag. Hér 
til hliðar eru birtar „stiklur úr sögu 
Alþýðuflokksins“ í 100 ár. Með því að 
renna augum yfir stiklurnar, skynjum 
við samhengið í mannréttindabaráttu 
fólks í heila öld. Saga þín er saga vor. 
Öll stóru umbótamálin, sem hafa breytt 
þjóðfélaginu til hins betra, hafa náðst 
fram fyrir baráttu þessarar mann-
réttindahreyfingar. 

Hvers vegna varð þessi mann-
réttindahreyfing – Alþýðuflokkur/
Alþýðusamband – aldrei ráðandi 
fjöldaflokkur á vinstrivæng íslenskra 
stjórnmála eins og annars staðar á 
Norðurlöndum? Á því eru ýmsar 
skýringar. Þessi hreyfing var 20-30 
árum yngri en systurhreyfingarnar á 
Norðurlöndum. Við höfðum ekki fyrr 
stofnað ASÍ/Alþýðuflokk en rússneska 
byltingin braust út 1917. Hreyfingin 
hafði því ekki fest sig í sessi né mótað 
sér traustan hugmyndagrundvöll, 
þegar taka þurfti afstöðu til grund-
vallarspurninga: Hægfara umbætur – 
skref fyrir skref – á grundvelli lýðræðis? 
Eða stóra stökkið með byltingu inn í 
draumalendur framtíðarinnar? 

Margir – einkum menntamenn – létu 
glepjast af draumsýn framtíðarlands-
ins. Þeir klufu hreyfinguna fyrst með 
því að stofna Kommúnistaflokk (deild 
úr Alþjóðasambandi kommúnista - 
KOMINTERN) 1930 og síðar Sósía-

listaflokkinn 1938. Þar með var eining 
verkalýðshreyfingarinnar rofin. Íhaldið 
sá sér leik á borði að deila og drottna. 
Fyrst studdi það kommúnista til valda í 
verkalýðshreyfingunni. Seinna hraktist 
Alþýðuflokkurinn, veiklaður og rótar-
slitinn, til samstarfs við flokk atvinnu-
rekenda í verkalýðshreyfingunni. Án er 
ills gengis, nema heiman hafi. 

Önnur ástæða er sú, að hinir upp-
flosnuðu sveitamenn – Grimsbylýður-
inn á mölinni, eins og Jónas frá Hriflu 
uppnefndi öreigana í sjávarplássunum 
einhvern tíma í ergelsi – hefur aldrei 
notið atkvæðisréttar til jafns við þá, sem 
eftir sátu í sveitinni og studdu ýmist 
Framsóknar- eða Sjálfstæðisflokk-
inn. Þegar verst gegndi, var misvægi 
atkvæðisréttar einn á móti fimm, 
sveitunum í hag. Þetta skýrir lykil-
stöðu Framsóknarflokksins í íslenska 
valdakerfinu. 

Enn ein skýringin er sú, sem hendir 
gjarnan umbótahreyfingar, að þær 
verða fórnarlömb eigin árangurs. Gott 
dæmi um þetta er, að með Alþýðu-
tryggingunum 1936 tókst að afnema 
illræmd fátækralög. Samkvæmt þeim 
þurfti fólk sem hafði „þegið af sveit“ 
að sæta hreppaflutningum og var svipt 
mannréttindum, eins og t.d. kosn-
ingarétti. Ári seinna, í sveitarstjórn-
arkosningum 1937, vann Sjálfstæðis-
flokkurinnn stórsigur. Til eru frásagnir 
af því, þegar fátækt fólk í „Pólunum“ 
(slömm í Reykjavík), þar sem margir 
voru á framfæri Reykjavíkurborgar, 
kom prúðbúið á kjörstað, smalað í bíla 
atvinnurekenda – og kaus íhaldið. 

Mistökin? 
Þegar Alþýðuflokkurinn fagnaði 70 
ára afmæli sínu 1986, gerði Bryndís 
heimildamynd með viðtölum við 
marga brautryðjendur, þ. á. m. Guð-
mund Jónsson, skósmið á Selfossi, 
sem þá var einn eftirlifandi þeirra, 
sem sátu stofnfund Alþýðuflokks/ Al-
þýðusambands í Bárubúð við tjörnina 
í Reykjavík 1916. Aðspurður, hvers 
vegna Alþýðuflokkurinn hefði aldrei 
náð því að verða ráðandi fjöldaflokkur 
jafnaðarmanna eins og annars staðar á 
Norðurlöndum, svaraði hann: „Veistu 
það ekki, væna mín? Það er af því að 
við gerðum þau mistök að kenna hreyf-
inguna við alþýðuna. Íslendingar eru 
svo snobbaðir, að um leið og þeir hafa 
komist í álnir, eignast eitthvað, vilja þeir 
gleyma uppruna sínum. Þeir vilja ekki 
tilheyra alþýðunni. Þeir líta stærra á 
sig en svo! 

Þetta er klassisk skýring. Hún er 
partur af bágbornu gengi jafnað-
armannaflokka í Evrópu á tímabili 
ný-frjálshyggjunnar s.l. tvo áratugi. 
Stéttastjórnmálin tilheyra fortíðinni, 
að sögn. Einstaklingshyggjan hefur 
orðið alls ráðandi. „Það er ekkert til 
sem heitir þjóðfélag – bara einstak-
lingar“, sagði Járnlafðin Thatcher. Og 
lýsir vel sýn ný-frjálshyggjunnar á 
mann og þjóðfélag. Samstaða þeirra, 
sem eiga undir högg að sækja, er ekki 
lengur sú sem hún var. 

En á þá jafnaðarstefnan ekkert er-
indi lengur við það fólk, sem leitar 
ekki framar stuðnings af afli samstöð-
unnar – þar sem hver er sjálfum sér 
næstur? Hafa ekki grunngildi jafn-
aðarstefnunnar um frelsi, jafnrétti og 
bræðralag (samstöðu) sigrað? Höfum 
við kannski þegar útrýmt fátækt og 
ójöfnuði? Sér ekki velferðarríkið fyrir 
þörfum þeirra, sem minna mega sín 
og á þurfa að halda? 

Ef við svipumst um í heiminum og 
í okkar eigin samfélagi, er fátt sem 
bendir til þess , að við getum með góðri 
samvisku svarað þessum spurningum 
játandi. Ójöfnuðurinn milli ríkra og 
fátækra innan hinna þróuðu þjóðfélaga 
á Vesturlöndum hefur ekki verið meiri 
frá því áður en áhrifa jafnaðarstefnu 
og verkalýðshreyfingar fór að gæta 
snemma á seinustu öld. Samkvæmt 
nýlegri skýrslu frá Alþjóðabankanum 
er nú svo komið, að rúmlega 60 auð-
jöfrar ráða yfir meiri eignum en fátæk-
ari helmingur mannkyns, þrír og hálfur 
milljarður manna. 

Ójafnaðarþjóðfélagið
Í forysturíki lýðræðisins, Bandaríkj-
unum, er svo komið, að erfingjar 
einnar fyrirtækjasamsteypu munu fá 
í arf meiri eignir en 40% hinna efna-
minni landa þeirra. Helmingur af öllum 
fjármagnstekjum kemur í hlut 1% íbú-
anna. Bandaríkin – helsta tilraunastöð 
ný-frjálshyggjunnar – er orðið mesta 
ójafnaðarríkið í hinum þróaða heims-
hluta. Og eftir höfðinu dansa limirnir. 

Á tímum bóluhagkerfisins fyrir 
Hrun upplifðu Íslendingar það, að 
örfámennur hópur, sem réði yfir ný-
einkavæddum bönkum og fjármála-
stofnunum, gat stofnað til skulda, 
sem námu tífaldri þjóðarframleiðslu 
Íslendinga. Þegar kom að skuldadögum 
eftir Hrun, báru þeir enga ábyrgð. 
Gróðinn hafði verið einkavæddur, en 
skuldirnar átti að þjóðnýta. Skattgreið-
endur báru skaðann. 

Þar með hefur sjálfur þjóðfélags-
sáttmálinn, sem á að heita að gildi 
um markaðskerfi í lýðræðisþjóðfélagi, 
verið rofinn. Sá óorðaði sáttmáli felst 
í því, að hverjum og einum er frjálst 
að auðgast af eigin rammleik fyrir 
eigið fé, að því tilskyldu, að viðkom-
andi greiði skatta og skyldur til þess 
samfélags, sem skapar verðmætin. Við 
hvorugt hefur verið staðið. Þjóðin bar 
skaðann. Og nú, þegar við erum að 
byrja að jafna okkur eftir áfallið, m.a. 
vegna hagstæðra ytri aðstæðna, bendir 
flest til, að það eigi að endurtaka sama 
leikinn. 

Hópur vildarvina fær að kaupa 
hlutabréf á sérkjörum í Símanum, 
sem var einu sinni þjóðareign. Allt 
bak við byrgða glugga. Greiðslu-
kortafyrirtæki, sem er sérstök auðs-
uppspretta í rafrænu bankakerfi, er 
selt á gjafvirði hópi fjárfesta, þar sem 
föðurbróðir fjármálaráðherrans fer 
fremstur í flokki. Tryggingarfélög, sem 
hafa oftekið iðgjöld af viðskiptavinum, 
greiða örfámennum hópi eigenda arð, 
sem er sóttur í tjónasjóðinn og nemur 
hærri upphæðum en hagnaður fyrir-
tækjanna á ári. Þetta eru bara nýjustu 
tíðindin af vettvangi dagsins. Löglegt 
en siðlaust var einu sinni sagt. En í 
virku lýðræðisþjóðfélagi, þar sem lög-
gjafarsamkoman á að gæta almanna-
hagsmuna, væri löggjafarvaldinu beitt 
til að uppræta siðleysið. 

Lausnir
Því hugarástandi, sem nú ríkir meðal 
þorra almennings, er best lýst með 
einu orði: VANTRAUSTI. Sjálft Al-
þingi er rúið trausti, stjórnmálaflokkar, 
stjórnmálamenn, forystumenn í at-
vinnulífi, jafnvel vörslumenn lífeyr-
issjóða, fjölmiðlar – flestir eru þessir 
aðilar rúnir trausti eftir Hrun. Hvað 
er til ráða? Það er ár til kosninga. Það 
gætu orðið þýðingarmestu kosningar 
í sögu lýðveldisins. Allir vita, að nú 
þarf að ná samstöðu um stóru umbóta-
málin – kerfisbreytingu til frambúðar. 

Við vitum öll, hver stóru málin eru: 
Ný stjórnarskrá, sem tryggir þjóð-
inni virkt lýðræði. Málskotsréttinn 
til þjóðarinnar um að leggja stórmál 
undir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þegar 
stjórnmálaforystan á Aþingi bregst. 
Jafn atkvæðisréttur, einn maður – eitt 
atkvæði. Sameign þjóðarinnar á auð-
lindum innsigluð í stjórnarskrá, sem 
og krafan um, að þjóðin fái réttmætan 
arð af auðlindum sínum. Húsnæði á 
viðráðanlegum kjörum handa nýrri 
kynslóð, sem hefur verið úthýst. Þetta 
eru næg verkefni til að sameinast um 
á nýju kjörtímabili. 

Renniði yfir stiklurnar um stóru 
málin, sem Alþýðuflokkurinn, með 
atbeina verkalýðshreyfingarinnar, 
náði fram almenningi til hagsbóta á 
s.l. hundrað árum. Hvernig fórum við 
að því? Með því að beita afli samstöð-
unnar – þrátt fyrir allt sundurlyndið. 
Með því að beita lýðræðinu gegn auð-
ræðinu. Við þurfum að gera það aftur. 
Við getum það. Vilji er allt sem þarf. 

(Höfundur er Ísafjarðarkrati og fyrr-
verandi formaður Alþýðuflokksins.)
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TÆKI TIL VERKLEGRA FRAMKVÆMDA

Ammann valtarar og jarðvegsþjöppur

Kristján Runólfsson, hagyrðingur 
með meiru, fór í klippingu á Selfossi 
vikunni til þeirra feðga Björns og 
Kjartans, og beiðni hans til Kjartans 
rakara hljóðaði svona: 

Nú er ég ljótur og loðinn, 
lurgur á hausnum er voðinn. 
Skaltu því vinur, 
skæranna hlynur, 
gera mig snotran og snoðinn. 

Lauk hann verki sínu fljótt og vel. 
Er ég sem endurborinn, 
enda vel klipptur og skorinn. 
Hann út þeytti grösum, 
úr eyrum og nösum. 
Er rúinn sem rolla á vorin.

Sigurdór Sigurdórsson, blaðamaður 
með meiru, segir frá þessum snjöllu 
vísum og tilurð þeirra:

Hagyrðingurinn og húmoristinn 
KN var nokkur pinnamaður eins og 
það var kallað ef mönnum þótti gott í 
staupinu. Um þetta orti hann margar 
vísur. Eina þeirra kallaði hann -Ber 
ekki saman-

Bindindismennirnir birta það hér
að bennivín geri menn ,,crazy’’
en það get ég sannað að orsökin er
oftast nær brennivíns-leysi.

Egill Jónasson heyrði auglýsta ferð 
fyrir ungt fólk upp á öræfa og orti:

Hafi æskan ástafund
upp í Vonarskarði
strokin verður mjúkri mund
,,melgrasskúfurinn harði’’

Jakob skáld Thorarensen lét binda 
saman þrjár bækur eftir Halldór Lax-
ness og var vísa gyllt á kjölinn:

Listaundrin eru bundin saman
Halldór Kiljan kempan svinn
Klukkan, Manið, Eldurinn.

Hér er vísa úr Hlíðar-Jóns rímum eftir 
Stein Steinarr:

Seiðir lýði sævarblik
sjá má víða bát á floti.
Þykir tíðum þungt um vik
þeim sem bíða heima í koti.

Nokkuð var ort um beinbrot þau sem 
vinur minn Steingrímur J. Sigfússon 
hlaut þegar hann lenti í bílslysi á Ból-
staðarhlíðarveginum fyrir nokkrum 
árum. Þessar tvær orti Guðmundur 
Ingi Jónatansson og setti á vísna-
þáttinn,,Leirinn’’.

Það var bensett bölvað klið
við Bólstaðarhlíðarveginn.
Þarna braut hann þrettán rif
og þau öll vinstra megin.
Þarna var komið auka eitt
einhvern veginn.
Því tólf eru rifin yfirleitt
öðru megin.

VÍSNAÞÁTTUR

Góður árangur nemenda úr 
Árborg í upplestrarkeppninni
Lokahátíð Stóru upplestrar-

keppninnar fór fram í Grunn-
skólanum í Hveragerði 10. 

mars sl. Að venju var keppnin jöfn og 
spennandi og þegar dómarar höfðu 
setið á rökstólum varð niðurstaðan 
á þá leið að Jón Þórarinn Þorsteins-
son, nemandi í Vallaskóla, skipaði 

1. sætið, í 2. sæti var Ingveldur Jóna 
Þorbjörnsdóttir og í því þriðja Emilía 
Torfadóttir sem báðar eru nemendur 
Sunnulækjarskóla. Fræðslunefnd og 
skrifstofa fræðslusviðs sendir öllum 
fulltrúum Árborgar, þ. e. nemendum, 
kennurum og skólastjórnendum bestu 
hamingjuóskir.

Sjálfumgleðiferð upp að Ölfusá 8. mars 2016 
Menningarstaður á Eyrarbakka 

fór í dag, þriðjudaginn 8. mars 
2016, upp að Ölfusá við Selfoss. 

Um var að ræða svokallaða -sjálfum-
gleðiferð- en slikt hátterni er að færast í 
aukana síðustu; mánuði, misseri og ár. 

Innihald slíkra ferða er að hitta 
mann og annan og hafa gaman af. 

Komið var á þessa staði þar sem 
gestunum var gríðarlega vel tekið: 
1. Gámsvæði Árborgar við Eyrarbakka-

veg. 
2. Bókasafn Árborgar á Selfossi. 
3. Sýningarsalurinn -Gjáin- í kjallar-

anum í Ráðhúsi Árborgar á Selfossi 
-Sýning Gunnars Granz. 

4. Rakarastofa Björns og Kjartans við 
Austurveg á Selfossi. 

5. Ráðhús Árborgar – afgreiðslan á 
annari hæð. 

6. Ráðhús Árborgar hjá mennngarfull-
trúa.

Myndir og texti:  
Menningarstadur123.is.

Helgihald í Hruna-
prestakalli um páskana
Hrepphólakirkja: Passíu-

sálmalestur á föstudaginn 
langa 25. mars frá kl. 13. 

Fjöldi lesara á öllum aldri úr presta-
kallinu kemur að lestrinum. Lesið 
verður úr píslarsögu guðspjallanna á 
milli sálmalesturs. Kaffi og með því 
í safnaðarheimilinu á meðan á lestri 
stendur. Áætlað er að lestri ljúki upp úr 
kl. 17. Allir velkomnir. Sóknarprestur
Hrunakirkja: Hátíðarmessa á páskadag 
27. mars kl. 8. Kirkjukór Hruna- og 
Hrepphólasókna syngur. Organisti 
Stefán Þorleifsson. Morgunkaffi í boði 
sóknarnefndar í safnaðarheimilinu á 

eftir. Allir velkomnir. Sóknarprestur
Ólafsvallakirkja: Hátíðarmessa á 
páskadag 27. mars kl. 11. Kirkjukór 
Ólafsvallasóknar syngur. Organisti 
Þorbjörg Jóhannsdóttir. Allir vel-
komnir. Sóknarprestur
Stóra-Núpskirkja: Hátíðarmessa og 
ferming á annan í páskum 28. mars 
kl. 11. Fermdar verða Edda Guðrún 
Arnórsdóttir, Þrándarholti; Sigurlinn 
María Sigurðardóttir, Skarði; Valgerður 
Einarsdóttir, Hæli. Kirkjukór Stóra-
-Núpssóknar syngur. Organisti Þor-
björg Jóhannsdóttir. Allir velkomnir. 
Sóknarprestur

rakel sif, Hafdís og Geiri.

Hólmfríður og Geiri.siggeir og sIgurgeir.

Kjartan Björnsson klippir af miklum 
móð.



Gæði, reynsla og gott verð!

REYKJAVÍK, Dvergshöfða 2, KÓPAVOGUR, Smiðjuvegi 4a, græn gata,  
HAFNARFJÖRÐUR, Dalshrauni 17, REYKJANESBÆR, Krossmóum 4,  
SELFOSS, Hrísmýri 7, AKUREYRI, Furuvöllum 15, EGILSSTAÐIR, Lyngási 13 

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

Bíllinn heldur 
ábyrgðinni með  
vottuðum varahlut
frá okkur!

LÆGRA VERÐ

3 ÁRA ÁBYRGÐ

VOTTUÐ GÆÐI

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

52.900 kr.34.385 kr.

FARANGURSBOX

35%
AFSLÁTTUR

Silfurlitað, 330 l. 
Innra mál:  
135x78x38 cm.

14.391 kr. 23.985 kr.

SKÍÐAFESTINGAR

40%
AFSLÁTTUR

Segulskíðafestingar, 
rúma allt að 3 skíði 
eða 2 snjóbretti.

 Tilboðið gildir til og með 2. apríl.

Gildir út mars eða á  
meðan birgðir endast.

Gildir út mars eða á  
meðan birgðir endast.

VERIÐ VELKOMIN AÐ  
DVERGSHÖFÐA 2
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Verslunin Belladonna

Flott föt, fyrir flottar konur

Félagsþjónusta Rangárvalla-  
og Vestur-Skaftafellssýslu auglýsir
Óskar eftir starfsfólki í félagslega heimaþjónustu.
Aðallega er um sumarafleysingar að ræða en möguleiki  
er þó á framtíðarstarfi.
Starfið getur hentað bæði körlum og konum og  
hugsanlega er hægt að sinna því meðfram annari  
vinnu þar sem vinnutími getur verið sveigjanlegur. 
Nánari upplýsingar gefa Jóhanna Lind Ásgeirsdóttir 
deildarstjóri í síma  487-8125/861-5284 eða á netfangið 
johanna@felagsmal.is og Katrín Þorsteinsdóttir félagsmála-
stjóri í síma 487-8125 eða á netfangið katrin@felagsmal.is

FÉLAGSÞJÓNUSTA RANGÁRVALLA-  
OG VESTUR- SKAFTAFELLSSÝSLU
Suðurlandsvegi 1-3 850 Hellu. Sími: 487-8125 
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Nýjung á skólabókasafni BES
Sú nýbreytni hefur verið tekin upp 

á skólabókasafni Barnaskólans að 
nemendur í 6. bekk mæla með 

bók fyrir nemendur BES. Í hverri viku 
eru 2 nemendur úr 6. bekk fengnir til 
þess að mæla með bók eða bókaflokk 
sem þeim finnst góður og þess virði að 
lesa. „Þessi gjörningur hófst í byrjun 
mars og verður í gangi í 6. bekk til skóla-
loka í vor. Stefnan er svo að halda áfram 
í haust en þá mun skólabókavörður fá í 
lið með sér alla nemendur í 1. til 6. bekk 
og para saman einn úr 1. bekk og einn 
úr 6. bekk – sem dæmi. 

Við þetta má bæta að við fengum 
bókargjöf að launum fyrir 1. sætið 
í allirlesa.is. Þar sem við, miðstig og 
yngsta stig, vorum lang, lang best að 

sögn umsjónarmanna allirlesa.is fengu 
allir í miðstiginu viðurkenningu og við 
fengum líka bréf frá allirlesa.is – nánar 

um það síðar“, segir Hafdís Sigurjóns-
dóttir, skólabókavörður BES á heima-
síðu skólans, barnaskolnn.is

Lokahátíð Upplestrar- 
keppninnar á Hellu
Lokahátíð Stóru upplestrar-

keppninnar fyrir skólana 
í Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellssýslu, auk Vestmannaeyja, 
fór fram í Grunnskólanum á Hellu 
þann 10. mars sl. 

Þarna komu saman nemendur 7. 

bekkja fimm skóla á svæðinu, Kirkju-
bæjarskóla, Hvolsskóla, Grunnskólans 
á Hellu, Laugalandsskóla og Grunn-
skóla Vestmannaeyja, til þess að keppa 
í upplestri. 

Keppendur voru 11 talsins, en 
að auki var fjöldi gesta viðstaddur 

hátíðina, m.a. foreldrar keppenda, 
kennarar og nemendur skólanna auk 
annarra gesta. 

Allir keppendurnir stóðu sig mjög 
vel og bar frammistaða þeirra sannar-
lega vitni góðri vinnu og þjálfun í 
skólunum. 

Dómnefndinni var vandi á höndum 
að gera upp á milli allra þessara góðu 
lesara, en á endanum stóðu eftir sem 
sigurvegarar eftirtaldir nemendur: 
1.  Guðný Salvör Hannesdóttir, 

Laugalandsskóla.
2.  Aðalheiður Svanhvít Magnús-

dóttir Grunnskóla Vestmannaeyja
3.  Elísabet Anna Dudziak, Hvols-

skóla.
Starfsfólk Grunnskólans á Hellu 

tók vel á móti gestunum, bauð upp á 
glæsilegt kaffihlaðborð í hléi og nem-
endur skólans sáu um tónlistaratriði. 

Fimmgangskeppni 
Uppsveitadeildarinnar 2016
Fimmgangur í Uppsveita-

deild Flúðasveppa fór fram 
í Reiðhöllinni á Flúðum. Að 

venju var góð stemning og fjölmennt í 
höllinni. Eftir forkeppnina var Bjarni 
Bjarnason á Hnokka frá Þórodds-
stöðum efstur með 7.10 en skammt á 
eftir honum var Matthías Leó Matth-
íasson á Oddaverja frá Leirubakka 
með 6.87 og Guðmann Unnsteins-
son á Prins frá Langholtsskoti með 
6.60 í einkunn. Rósa Birna Þorvalds-
dóttir varð fjórða úr forkeppninni á 
Mekki frá Hólmahjáleigju með 6.57. 
Efstur úr B-úrslitum var Arnar Bjarki 
Sigurðsson á Rebekku frá Kjartans-
stöðum með 6.57 og átti hann sérstak-
lega góðar skeiðsýningar í A-úrslitum 
og vann hann sig upp í 3 sæti. Það var 
mikil spenna í salnum þegar leið á 
A-úrslitin þar sem ljóst var að Matth-
ías Leó og Bjarni voru mjög jafnir en 
að lokum skildu einungis 0,03 stig á 
milli þeirra og sigraði Matthías Leó 
fimmganginn á hinum glæsilega 
Oddaverja frá Leirubakka undan 
Aroni frá Strandarhöfði og Emstru 
frá Árbakka. Matthías Leó keppir fyrir 
lið Pálmatrés sem er skipað félögum 
úr hestamannafélaginu Trausta. 

Heildarúrslit kvöldsins
 1 Pálmatré, Matthías Leó Matthíasson, Oddaverji frá Leirubakka, IS2009186700
 2 Pálmatré, Bjarni Bjarnason, Hnokki frá Þóroddsstöðum, IS2007188805
 3 Hrosshagi / Sunnuhvoll, Arnar Bjarki Sigurðarson, Rebekka frá Kjartansstöðum, IS2008282336
 4 Vesturkot, Rósa Birna Þorvaldsdóttir, Mökkur frá Hólmahjáleigu, IS2000184402
 5 Kílhraun, Guðmann Unnsteinsson, Prins frá Langholtskoti, IS2002188262
 6 Lið Límtré Vírnets, Jón William Bjarkason, Stjörnunótt frá Litlu Gröf, IS2007257483
 7 Hrosshagi / Sunnuhvoll, Sólon Morthens, Vaíant frá Vatnshömrum, IS2010135562
 8 Landstólpi, Matthildur María Guðmundsdóttir, Gítar frá Húsatóftum , IS2004187878
 9 Kílhraun, Guðjón Hrafn Sigurðsson, Hrafnhetta frá Minni Borg, IS2007288770
 10 JÁVERK, Guðrún S. Magnúsdóttir Stjarna frá Selfossi
 11 Vesturkot, Lárus Sindri Lárusson, Dofri frá Steinnesi, IS2005156292
 12 Brekka / Dalsholt, Finnur Jóhannesson, Ása frá Fremri Gufudal, IS2006245047
 13 Kílhraun, Björgvin Ólafsson, Óður frá Kjarnholtum 1, IS2001188564
 14 Pálmatré, Guðjón Sigurliði Sigurðsson, Teigur frá Ásatúni, IS2009188266
 15 Hrosshagi / Sunnuhvoll, Árný Oddbjörg Oddsdóttir, Leikdís frá Borg, IS2007281200
 16 JÁVERK, Karítas Ármann, Súper Stjarni frá Stóru Ásgeirsá, IS2003155023
 17 Vesturkot, Ingvar Hjálmarsson, Snerpa frá Fjalli 2, IS2009282901
 18 Lið Límtré Vírnets, Maja Roldsgaard, Hrímfaxi frá Hrafnkelsstöðum 1, IS2006188208
 19 Landstólpi, Gunnlaugur Bjarnason, Jóra frá Húsatóftum, IS2008287946
 20 Landstólpi, Bjarni Birgisson, Garún frá Blesastöðum 2A, IS2006287877
 21 JÁVERK, Linda Karlsson, Gígur frá Austurkoti, IS2006182655
 22 Brekka / Dalsholt, Emil Þorvaldur Sigurðsson, Saga frá Dalsholti, IS2010201187
 23  Lið Límtré Vírnets, Erna Óðinsdóttir, Þöll frá Hvammi 1, IS2006288370

Börnin í BEs eru dugleg að lesa.
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Keramík og KvíKví
Tvær ólíkar en áhugaverðar sýningar eru nú í Listasafni Árnesinga 

Keramík er stór sýning sem 
Listasafn Árnesinga hefur 
sett upp í tilefni af 35 ára af-

mæli Leirlistafélags Íslands. Sjá má sjá 
verk eftir 47 núverandi félagsmenn og 
markmiðið er að sýna fjölbreytileika 
fagsins. Verkin afmarkast við ker, skálar 
eða vasa, það er að segja ílát undir 
vatn, en með smá útútdúrum. Á sýn-
ingunni eru tæplega 500 stór og smá 
verk, flest nýleg þar sem margvíslegri 
tækni beitt og fjölbreytt efni notuð. 
Þau eru eftir reynslumikla frumkvöðla 
í sögu leirlistar hér á landi en einnig 
yngri hönnuði og listamenn sem hafa 
fullan hug á viðgangi fagsins. Sjá má 
aukna áherslu á hönnun og fjöldafram-
leiðslu með virðingu fyrir handverki 
og hugviti. 

KvíKví er margmiðlunar innsetnning 
eftir þýska myndlistamanninn Heike 
Baranowsky. Forsaga verksins er Ís-
landsferð árið 2012 og ómur frá kór 
í Seljavallalaug sem gæddi umhverfið 
töfrum er Heike og vinkona hennar 
Ursula Rogg komu gangandi þar að . 
Upptendraðar af krafti og fegurð þessa 
augnabliks ákváðu þær að reyna að 
vinna með upplifunina og snéru því 

aftur til Íslands tveimur árum síðar. 
Þær kynntust kórstjóranum Gróu 
Hreinsdóttur sem setti saman kór með 
konum sem flestar eru búsettar á Hellu 
eða í nágrenninu. Í eina viku stigu kór-
konurnar tíu út fyrir þægindaramma 
sinn til þess að að æfa og þróa gjörning, 
ásamt Heike, Ursulu og Gróu kórstjóra. 
Gamla þjóðvísan Móðir mín i kví kví 

reyndist verða útgangspunktur margra 
spuna og þaðan er titill gjörningsins og 
sýningarinnar fenginn. Gjörningurinn 
fór fram í og við Seljavallalaug í júlí 
2014 þar sem hann var tekinn upp og 
Heike hefur síðan unnið verkefnið 
frekar og sett upp sem margmiðlunar 
innsetningu í Berlín og nú í Listasafni 
Árnesinga.  

Sýningarnar Keramík og KvíKví 
munu standa til og með 1. maí. Safnið 
er opið fimmtudaga - sunnudaga kl. 
12 – 18. Safnið er opið á skírdag, föstu-
daginn langa og páskadag, en lokað á 
annan í pásku. Aðgangur er ókeypis.

Fréttatilkynning 

Vel heppnuð árshátíð Þjórsárskóla
Árshátíð Þjórsárskóla var haldin 

föstudagskvöldið 11. mars, í Fé-
lagsheimilinu Árnesi, kl. 20: 00. Halla 
Guðmundsdóttir leikkona samdi 
og leikstýrði verki sem helgað var 
indíánum og landnemum í Vestur-
heimi og skyggnst var inn í líf þeirra. 
Gleði skein úr hverju andliti leikenda 

og áhorfenda en allir nemendur tóku 
þátt í sýningunni ásamt kennurum 
og starfsfólki. Glæsileg, litskrúðug og 
velheppnuð sýning með söngvum og 
tónlist. Foreldrafélag skólans sá um 
veitingar á eftir og var það álit gesta að 
þetta hefði verið mjög skemmtileg og 
glæsileg árshátíð. Skeidgnup. is

Umhverfisdagur í Árnesi 9. apríl
Umhverfisdagur verður haldinn 

í Árnesi þann 9. apríl n.k.  með 
fjölbreyttri dagskrá sem hefst fjölbreytt 
dagskrá sem hefst kl. 13:00. Þar verður 
meðal annars á dagskrá fyrirlestur um 
minni matarsóun, haldinn af Dóru Svav-
arsdóttur. Erindi frá Landvernd sem Guð-

undur I. Guðbrandsson flytur. Tómasi G. 
Gunnarson fjallar um Fuglalíf við Þjórsá 
og atriði verða frá börnum í Leikholti og 
Þjórsarskóla. Þá fer fram kynning á starfi 
Landbótafélags Gnúpverja, veitingasala 
og margt annað sem gleður gesti í sérlega 
fjölbreyttri og vandaðri dagskrá.

Leikfélag  
Austur-Eyfellinga sýnir: 

Kardimommu-
bærinn á  
Heimalandi 
Frumsýning  
19. mars kl 15:00
2. sýning 21.mars kl 17:00 
3. sýning 23.mars kl 15:00
4. sýning 26.mars kl 15:00
5. sýning 28.mars kl 15:00

Miðapantanir á 
leikfelausture@gmail.com 
eða í síma 846-0781 milli kl 
10 og 12.

Magnús tekur við Breka VE 
og Sverrir við Drangavík VE
Magnús Ríkharðsson, skipstjóri á 

Drangavík VE, tekur við skip-
stjórn á Breka VE, sem Vinnslustöðin 
er að láta smíða í Kína. Er áætlað að 
skipið komi heim í haust. Í sumar hætti 
Magnús sem skipstjóri á Drangavík til 
að fylgja eftir frágangi við smíði Breka 
og undirbúa heimferð skipsins. Frá 
þessu er sagt í Eyjafréttum.

Þetta kemur fram í frétt frá félaginu 
þar sem einnig er sagt frá því að Sverrir 
Gunnlaugsson, skipstjóri á Gullbergi 
VE taka við skipstjórn á Drangavík. 
Rekstri Gullbergs verður hætt í lok 
þessa árs eða byrjun þess næsta. 

Sverrir og Magnús eru með reyndari 
skipstjórum flotans og hafa starfað 
lengi sem skipstjórar hjá Vinnslu-
stöðinni. 

Breki VE verður mun öflugra tog-
skip en þau sem nú eru í rekstri fé-
lagsins og er honum ætlað að koma 
í stað togskipanna Gullbergs og Jóns 
Vídalíns sem munu hverfa úr rekstri 
Vinnslustöðvarinnar. Í fyllingu tímans 
er gert ráð fyrir að tvær áhafnir muni 
skiptast á að sækja sjóinn á Breka og 
draga að landi afla beggja skipanna, 
þeirra Gullbergs og Jóns Vídalín.

Gjáin í Þjórsárdal er einn fegursti staður landsins að margra mati.



Yfir 40 litir í boði

Smi›sbú› 10 | 210 Gar›abær | Sími: 554 4300 | Fax: 564 1187

Viðhaldsfríir gluggar og hurðir
Yfir 40 litir í boði

Glæsilegir sólskálar lengja sumarið og gera sælureitinn ómótstæðilegan

Nánari upplýsingar á www.solskalar.is
Viðhaldsfríir sólskálar og svalalokanir.

Hentar mjög vel íslenskri veðráttu

Við höfum framleitt viðhaldsfría glugga og hurðir í yfir 30 ár.

Við erum stolt af framleiðslu okkar og vísum til fyrri verka.



HEIMILISM ATUR

Tímalaus máltíð
ORA Heimilismatur lætur tímann og hjartað ráða för því réttirnir eru tilbúnir 

á aðeins örfáum mínútum. Ljú�engir, hollir og �ölbreyttir réttir fyrir alla �ölskylduna.

Ding og maturinn er tilbúinn.
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ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?
Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-, 
mótorhjóla og snjósleðasætum. 
Húsbílaklæðningar og öll almenn 
bólstrun. Við erum þekktir fyrir 
fljóta og góða þjónustu.

Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin S. 544 5750  www.hsbolstrun.is
Formbólstrun

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

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Við leggjum okkur fram um 
að veita persónulega þjónustu 
og fyrsta flokks vistvæna vöru 
á hagstæðu verði.

Týnda árið
Ég er svo lánsöm að vinna með 

ungu fólki og fylgist oft með 
þeim á samfélgsmiðlum eftir útskrift. 
Ég hef alltaf verið dyggur stuðnings-
maður styttingu stúdentsprófs, þá 
ekki með því að skerða gæði prófsins 
heldur að nýta tímann betur, lengja 
skólaárið, færa meira af námsefninu 
niðrí grunnskóla og síðast en ekki 
síst vil ég að skoðað verður alvarlega 
að lækka grunnskólaldurinn í 5 ára. 

Börn í dag eru komin á leikskóla 
á 1.-2. aldursári og ég ber fullkomið 
traust til leikskólanna sem fyrsta 
skólastigsins og að þeir geti á 3 árum 
undirbúið börn til grunnskólagöngu 
á 5. aldursári, en auðvitað með það 
að leiðarljósi að læra í gegnum leik, 
það á að vera alltaf, á öllum skóla-
stigum, alltaf.

En það sem hefur fengist með því 
að fólk útskrifist árinu fyrr er ekki sú 
að þau komast árinu fyrr í háskóla, tel 
ég að þau geri það fæst, heldur er að 
myndast menning og stemning fyrir 
því að nota þetta ár til að vinna, safna 
pening og skella svo á sig bakpoka, að 
aftan og framan og ferðast heiminn.  

Ég sit dáleidd með símann minn og 
horfi á þau takast á við magakveisur í 
Tælandi, köfunarpróf á Balí, þreyttar 
rútuferðir í Laos, vespuferðir í Bútan, 
gangandi á Macchu Picchu, háfjalla-
veiki í Bólivíu, dansandi á Góa á Ind-
landi, gráta yfir gröfum í Kambódíu, 
grillandi í Ástraliu og svo fljúga þau 
7 kg léttari reynslunni ríkari heim í 
gegnum London. 

Jú, einnig er hægt að nota árið til að 
fara sem skiptinemi en því miður er 
það orðið svo dýrt dæmi að venjulegt 
fólk getur ekki lengur sent börnin sín 
í þá rússibanareið. Hver á 2 milljónir 
í haldbæru fé á Íslandi í dag?

En þetta er málið og liggur við 
að þetta ætti að vera skylda og sett 
í lög ,,Einstaklingur skal ferðast um 
heiminn að námi loknu, annars ber 
við sektum“.

Gleðilega páska


