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Skýrari lög um skammtímaleigu
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps hefur 

ákveðið að banna útleigu íbúðahús
næðis til skamms tíma, en þangað kemur 
fjöldi ferðamanna á hverju ári. Ásgeir 
Magnússon, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, 
segir að málið snúist fyrst og fremst um 
það að vilja búa í hefðbundnu samfélagi. 

Suðri birtir ítarlega fréttaskýringu á 

viðhorfum sveitarstjórnarmanna, ráðherra 
málaflokksins og Samtaka ferða þjónust
unnar til takmarkana á heimagistingu. 

Gunnar Þorgeirsson, formaður Sass, seg
ist styðja ákvörðun Mýrdælinga en Ísólfur 
Gylfi Pálmason sveitarstjóri Rangárþings 
eystra segist á móti slíkum takmörkunum. 

Ásta S. Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 

Árborgar, segir að afstaða Árborgar sé sú 
að sveitarfélagið gæti ekki annað en veitt 
jákvæða umsögn, nema einhverjir þættir í 
skipulagsskilmálum eða lögum, s.s. lögum 
um fjöleignarhús, séu takmarkandi hvað 
varðar slíka starfsemi. Ráðherra mála
flokksins biður fólk að bíða nýrra laga um 
heimagistingu. Frh. bls. 2.

Selfoss tryggði sér sæti í Olís-deild karla í handknattleik á næstu leiktíð með sigri á Fjölni 24-28 í oddaleik í Dalhúsum í Grafarvogi 
í vikunni.  Mynd: Gunnar Bragi Þorsteinsson.
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bls. 6.
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Skiptar skoðanir um bann 
við skammtímaleigu
Sveitarstjórn Mýrdalshrepps hefur ákveðið að banna útleigu íbúðahúsnæðis 
til skamms tíma, en þangað kemur fjöldi ferðamanna á hverju ári. Ásgeir 
Magnússon, sveitarstjóri Mýrdalshrepps, segir að málið snúist fyrst og fremst 
um það að vilja búa í hefðbundnu samfélagi. Varla málefnaleg stjórnsýsla 
segir Ragnheiður Elín Árnadóttir, sem biður fólk að bíða nýrra laga um 
heimagistingu.

„Við viljum búa hér í 
hefðbundnu samfélagi 
fólks sem að lifir hér 
og hrærist, býr hér og 
greiðir sína skatta og 
skyldur. Það vantar húsnæði hér og við 
erum því í miklum vandræðum,“ sagði 
Ásgeir í Bítinu á Bylgjunni. Hann segir 
að ferðaþjónustan sé vissulega umfangs
mikil í Vík en því fylgi að það vanti fólk 
til starfa og það þurfi að búa einhvers 
staðar. Þessar aðgerðir nú séu liður í því 
að bregðast við húsnæðisvandanum. 

Þarf skýrar leikreglur
Suðri hafði samband við fjölda sveit
arstjórnarfólks á Suðurlandi til að fá 
mynd af stöðu mála og viðhorfum til 
skammtímagistingar og ákvörðunar 
Mýrdælinga sem sætir tíðindum enda 
fyrsta sveitarstjórn landsins til að 
ákveða slíkt, en ferðamennska er afar 
umfangsmikil atvinnugrein í fjórð
ungnum og ört vaxandi. Skoðanir þeirra 
eru skiptar en allir eru sammála um að 
skýrari ramma þurfi af hálfu löggjaf
ans um heimagistingu almennt. Því er 
mikilvægt að afgreiða frumvarp iðnað
arráðherra um heimagistingu sem nú 
liggur fyrir þinginu. 

Betra að bíða nýrra laga
Ragnheiður Elín Árna
dóttir, iðnaðar og við
skiptaráðherra hefur 
lagt fram frumvarp um 
heimagistingu á Alþingi 
sem er ætlað að eyða óvissu um skamm
tímaleigu í heimahúsum. Hún segir að 
almennt væri betra að stefnumörkun 
á borð við ákvörðun sveitarstjórnar 
Mýrdalshrepps færi fram í aðal og 
deiliskipulagi sveitarfélaga. „Þar sem 
afmarkað yrði hvar heimagisting er 
leyfð og hvar ekki, það væri vandaðri 
stjórnsýsla. Það verður fróðlegt að skoða 
þetta út frá lögfræðinni, það er bundið 
í lögin um veitingastaði, gististaði og 
skemmtanahald sem og í reglugerðina 
hvað nákvæmlega sveitarstjórn á að 

veita umsögn um, sem og það sem aðrir 
umsagnaraðilar eiga að veita umsögn 
um. Þar stendur að sveitarstjórn skuli 
staðfesta að opnunartími og staðsetn
ing staðar sé í samræmi við reglur og 
skipulag sveitarfélagsins. Það að gefa út 
samþykkt um að allar umsagnir verði 
héðan í frá neikvæðar er varla málefna
leg stjórnsýsla,“ segir Ragnheiður Elín.

Ragnheiður Elíns segir að í stærra 
samhengi virðist þessi staða í Vík 
endurspegla vandann sem er bund
inn í núverandi löggjöf. „Frumvarp 
mitt sem er til meðferðar í þinginu er 
ætlað að setja skýrari ramma utan um 
heimagistinguna. Ég teldi hyggilegt að 
bíða með þessa aðgerð þar til frum
varpið verður orðið að lögum. Með 
því mun flokkur I, heimagisting, verða 
skýrari og ljóst að honum á að beita 
fyrir einstaklinga í skammtímaleigu á 
lögheimili og/eða einni annarri fast
eign í persónulegri eigu til ákveðins 
hámarkstíma á ári hverju. Aðrir aðilar 
sem eru í atvinnurekstri eiga heima í 
öðrum flokkum gistingar og þurfa að 
lúta reglum sem um þá gilda. Tilgangur 
frumvarpsins er einmitt sá að skýra og 
einfalda leyfi vegna gististarfsemi og 
afmarka sérstaklega skammtímaleigu 
einstaklinga til ferðamanna út frá til
teknum dagafjölda og lögheimili ásamt 
einni annarri fasteign í persónulegri 
eigu,“ segir iðnaðar og viðskiptaráð
herra.

Þetta er vandi víða 
Gunnar Þorgeirsson, 
formaður SASS og 
oddviti Grímsnes 
og Grafningshrepps 
segir að hann styðji 
ákvörðun Mýrdælinga um bann við 
skammtímaleigu. „Þetta er að verða 
talsvert vandamál víða og kannski er 
þetta hluti vandans að leiguverð íbúða 
hefur hækkað eins og raun ber vitni. 
Ég hef heyrt að fleiri sveitarfélög séu 
að skoða þessi mál, þá ekki eingöngu 
gagnvart íbúðum heldur einnig gagn

vart sumarhúsum. Mín skoðun er sú að 
þessi starfsemi á að vera á skipulögðum 
verslunar og þjónustulóðum þannig að 
allir geti gengið að því hvar þessi starf
semi er stunduð. Þetta er kannski líka 
afleiðing þess að leikreglur í tengslum 
við þessa starfsemi er ekki nógu skýr. ” 
segir Gunnar í samtali við Suðra. 

Á móti slíkum  
takmörkunum
Ísólfur Gylfi Pálmason, 
sveitarstjóri Rangár
þings eystra, segir að 
það séu skiptar skoðanir 
í sínu sveitarfélagi um 
þessi mál. „Þetta hefur einungis verið 
rætt mjög óformlega í okkar röðum. 
Bæði út frá skipulagslegum sjónar
miðum og einnig í sveitarstjórn út 
frá íbúasjónarmiðum. Sjálfur er ég á 
móti svona takmörkunum en ég veit 
að ákveðnir félagar mínir eru ekki sam
mála þeirri skoðun minni. Í húsinu á 
móti mínu húsi á Hvolsvelli er heims
gisting  hún hefur aldrei plagað mig eða 
mitt folk, ” segir Ísólfur Gylfi. 

Kallar á umræðu
Ágúst Sigurðsson. 
sveitartstjóri Rangár
þings ytra segir að 
honum þyki bann 
þeirra Mýrdælinga 
mjög athyglisvert og að mörgu leyti 
skiljanlegt. „Í öllum þeim skorti sem 
er á leiguhúsnæði fyrir íbúa þá er erfitt 
að sjá á eftir hverju húsinu á fætur öðru 
undir ferðaþjónustu af þessu tagi. Á 
vissan hátt er þetta „lúxusvandamál“ 
því varla slá menn hendinni á móti öllu 
því athafnalífi sem fylgir vexti ferða
þjónustunnar. Hitt er annað að sveitar
sjóður fær lítið í sinn hlut út úr þessu 
fyrirkomulagi a.m.k. enn sem komið 
er. Við höfum ekki fjallað um bann 
við þessu fyrirkomulagi hér í Rangár
þingi ytra en höfum hins vegar afgreitt 
margar umsóknir um slík rekstrarleyfi 
athugasemdalítið hingað til. Þessi 
ákvörðun nágranna okkar varpar nýju 
ljósi á málið og kallar á frekari umræðu. 
Slík umræða mun örugglega verða hér, 
enda um fátt meira rætt þessa dagana en 
ferðaþjónustu af öllu tagi, ” segir Ágúst. 

Hefur skilning á útspilinu
Aldís Hafsteinsdóttir, 
bæjarstjóri í Hveragerði 
segir að staða Mýrdals
hrepps og þá ekki hvað 
síst Víkur sé afar sérstök 
hvað þetta varðar. „Þarna eru tiltölu
lega fáir íbúar en mikið framboð á gisti
rýmum og gríðarleg eftirspurn virðist 
vera eftir fleirum. Ég hef fullan skilning 
á útspili sveitarstjórnarinnar og tel að 
með þessu hafi þau einnig vakið aðra 
til umhugsunar um þessi mál. Það er 
mjög brýnt að stefna um svona lagað 
sé skýr og þar hafa sveitarfélögin stóru 
hlutverki að gegna. 

Hér í Hveragerði er nú unnið að 
endurskoðun aðalskipulags og vænt
anlega munum við í því marka stefnu 
hvað varðar fjölda og staðsetningar á 
gistirýmum. Það er nokkuð ljóst að 
hverfi henta misvel til slíkrar starfsemi 
og því má færa fyrir því góð rök að beina 
beri gistiþjónustu á þau svæði sem betur 
bera slíkt en önnur. 

Það er gaman að geta þess að í nýju 

deiliskipulagi íbúðarsvæðis í miðbæ 
Hveragerðis „Grímsstaðareit” er sér
staklega tekið tillit til þessara sjónar
miða en þar er heimilt að vera með 
minniháttar atvinnustarfsemi og undir 
það fellur heimagisting betur en margt 
annað, ” segir Aldís. 

Verða ekki vör  
við að valdi ónæði
Ásta S. Stefánsdóttir er 
framkvæmdastjóri Svf. 
Árborgar Hún segir 
að þetta sé atriði sem 
eflaust sé til skoðunar 
hjá mörgum sveitarfé
lögum. Það sé mikilvægt að sveitar
félögin geti haft eitthvað um þetta að 
segja. 

„Skipulags og bygginganefnd Ár
borgar samþykkti á síðasta fundi sínum 
að yfirfara það hvaða skilmála unnt 
sé að setja í skipulag til að takmarka 
möguleika á skammtímaleigu húsnæðis. 
Afstaða Árborgar hefur verið sú, varð
andi heimagistingu og leigu á heilum 
íbúðum til skammtímagistingar, að 
sveitarfélagið gæti ekki annað en veitt 
jákvæða umsögn, nema einhverjir 
þættir í skipulagsskilmálum eða lögum, 
s.s. lögum um fjöleignarhús, séu tak
markandi hvað varðar slíka starfsemi. 
Í flestum tilfellum verðum við ekki 
vör við að leiga á íbúðum til skamm
tímagistingar sé að valda nágrönnum 
ónæði, einstaka tilkynningar um slíkt 
hafa þó komið inn á okkar borð. Dæmi 
eru um að þó nokkuð margar umsóknir 
hafi komið vegna íbúða við sömu götu 
og velta má því fyrir sér hvort ekki þurfi 
að setja reglur um eitthvert hámark á 
slíku, líkt og t.d. Reykjavíkurborg hefur 
sett í sínar reglur um fjölda veitinga
staða við Laugaveg og nágrenni, ” segir 
Ásta. 

„Það er mitt mat að frumvarpið um 
breytingar á lögum um veitingastaði, 
gististaði og skemmtanahald veki 
fleiri spurningar en það svarar og þær 
breytingar sem þar er lagt til að verði 
gerðar séu ekki til bóta. Þar er t.d. lögð 
til grundvallarbreyting á hugtakinu 
„heimagisting“ frá því sem er í gild
andi reglum og einnig er vandséð að 
unnt verði að hafa eftirlit með því að „90 
daga“ reglan verði virt. Loks vil ég nefna 
að það er mikilvægt að aðilar sem selja 
ferðamönnum gistingu sitji við sama 
borð hvað varðar greiðslur til samfélags
ins. Starfsmenn Árborgar reyna að fylgj
ast grannt með því hvaða eignir koma í 
leigu inn á bókunarvefina, s.s. AirBnb, 
en mikið er um að eignir séu auglýstar 
þar án þess að eigendur hafi fengið leyfi 
til sölu gistingar. Eigendum eigna sem 
eru í slíkri útleigu er síðan tilkynnt að 
álagningarhlutfall fasteignaskatts verði 
hækkað til samræmis við það sem gildir 
fyrir hótel og gistiheimili, ” segir Ásta í 
samtali við Suðra. 

SAF kallar eftir skýrum 
ramma um heimagistingu
Helga Árnadóttir, fram
kvæmdastjóri Samtaka 
ferðaþjónustunnar segir 
að það sé mikilvægt að 
móta skýran ramma um 

heimagistingu hverskonar en að algjört 
bann sé of langt gengið. „Það skref sem 
Mýrdalshreppur er að stíga er að mörgu 
leyti til eftirbreytni en hins vegar velti ég 
fyrir mér hvort ekki sé gengið of langt 
með algjöru banni við skammtímaleigu 
íbúða. Við höfum kallað eftir því að 
mótaður verði skýrari rammi utan um 
íbúðargistingu hverskonar, enda höfum 
við orðið vör við vaxandi vanda þegar 
íbúðum er breytt í atvinnuhúsnæði 
án allra rekstrar og starfsleyfa,“ segir 
Helga og áréttar að Samtök ferðaþjón
ustunnar séu ekki andvíg heimagistingu 
líkt og boðið er upp á á vefsíðum eins 
og Airbnb. „Það er hins vegar algert 
lykilatriði að þeir sem standa í atvinnu
starfsemi sem útleiga á íbúðum er skili 
sköttum og skyldum, séu með öll leyfi á 
hreinu ásamt því að hafa öryggismálin 
á hreinu,“ segir Helga. 

Þarf rökstudda  
afstöðu í hvert sinn
Helgi Áss Grétarsson, 
dósent við lagadeild 
Háskóla Íslands, segir 
að almennt séð geti 
sveitarfélag tekið upp 
þá stefnu að standa gegn því að íbúðir 
séu leigðar út í skammtímaleigu, líkt 
og sveitarstjórn Mýrdalshrepps hefur 
ákveðið að gera. Slíkt ætti jafnan að 
vera í samræmi við meginreglur um 
stjórnskipunarlega eignarréttarvernd 
og grundvallarreglur um jafnræði og 
meðalhóf en Helgi telur að ákvörðun 
sveitarstjórnarinnar í Mýrdalshreppi 
byggi á tilteknu lagaákvæði í lögum 
um veitingastaði, gististaði og skemmt
anahald. 

Hann bendir á að svo virðist sem 
Mýrdalshreppur hafi nú ákveðið að 
beita umsagnarvaldi sínu á neikvæðan 
hátt. Slíkt getur orkað tvímælis þar sem 
umsögn sveitarfélagsins þarf að vera 
skýr og rökstudd í hverju máli fyrir sig 
samkvæmt fyrrnefndum lögum. „Hér 
gefur umsagnaraðili sem sagt út að allar 
umsagnir hans munu verða neikvæðar 
án tillits til aðstæðna hverju sinni. Slíkt 
orkar tvímælis. Sé afstaða sveitarfélags
ins hins vegar rökstudd í hverju tilviki 
og afstaðan byggir á málefnalegum 
forsendum, verður ekki annað séð 
en að sveitarfélag geti staðið svona að 
málum,“ segir Helgi.

Ljúka lagagerð  
fyrir kosningar 
Oddný G. Harðardóttir, 
þingmaður Samfylk
ingarinnar, segist telja 
að að ákvörðun Mýr
dælinga dragi fram 
mikilvægi þess að ljúka gerð nýrra 
laga um heimagistingu. "Það er sumt 
á gráu svæði þegar kemur að skamm
tímaleigu til ferðamanna. Mikilvægast 
er að einfalda regluverkið og auðvelda 
bæði sveitarstjórnum og þeim sem 
selja gistingu að starfa í miklu skýrari 
ramma. Það má túlka ákvörðun sveit
arstjórnar Mýrdalshrepps sem ákall um 
skýrari lög um heimagistingu. Sá bolti 
er hjá Alþingi og okkar að ljúka því 
verki fyrir kosningar," segir Oddný í 
samtali við Suðra. bgs

• Íslensk framleiðsla, smíði og samsetning.
• Allar hurðir smíðaðar samkvæmt máli.
• Áratuga reynsla starfsmanna í hurðum.
• Hágæða hráefni.
• Þolir íslenskt veðurfar.
• Stuttur afgreiðslutími. 
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Mikill og hraður vöxtur í 
ferðaþjónustunni hefur 

drifið Ísland inní nýtt vaxta
skeið. Án hinnar miklu fjölg
unar ferðamanna og þeirrar 
uppbyggingar og aukinna starfa 
sem fylgir væri líkast til stöðnun 
í efnhagslífinu eða afar hægur 
bati. Ferðaþjónustan er mót
orinn sem drífur efnahagslífið 
áfram af miklum krafti. 
Ferðaþjónustan er fjölbreytt og skemmtileg atvinnugrein sem hægt er að byggja 
upp í miklu meiri sátt við náttúru landsins en með stóriðnaði hverskonar. Nátt
úran dregur fólkið til landsins og mikilvægt er að efla innviði til að ekki gangi 
á hana með fleiri ferðamönnum.
Heimagisting og hótelbyggingar í öllum sveitarfélögum Suðurlands selja 
góða gistingu til ferðamanna og eru þáttur í þessari þróun. Ákvörðun sveitar
stjórnar Mýrdalshrepps um að veita neikvæða umsögn um allar umsóknir um 
skammtimagistingu, utan útleigu á herbergjum, hefur vakið mikla athygli enda 
sú fyrsta sinnar tegundar.
Suðri birtir í dag fréttaskýringu um málið og ljóst að skoðanir eru skiptar um slíka 
ákvörðun. Eitt eru allir sammála um; skýrari ramma þarf utan um gistisöluna. 
Því er afar áríðandi að Alþingi afgreiði frumvarp iðnaðar og viðskiptaráðherra 
um heimagistingu.
Það var vel gert hjá Ragnheiði Elínu Árnadóttur að koma fram með málið og 
nú er það ábyrgð Alþingis að ljúka vinnu þess.
Eðlieg gjaldtaka af ferðamönnum þarf einnig að koma til, sem stendur undir 
eflingu innviða. Aðgengi að náttúruperlum þarf að bæta stórum, menntun 
í faggreinum og ekki síst til að standa undir átaki í umferðaröryggi. Átaki í 
breikkun og tvöföldun vega þar sem aðskilnaður akreina er megin atriðið. Það 
er skilvirkasta leiðin til að koma í veg fyrir alvarlegustu slysin á vegum landsins.
Ferðaþjónustan er á flugi. Það er á ábyrgð þeirra sem greinina stunda og stjórn
valda að tryggja að hún missi ekki það flug með því að standa vel að málum, 
koma á hóflegri gjaldtöku og með nýjum lagaramma um sölu á gistingu þannig 
að ekki komi til átaka vegna óskýrra leikreglna.

Björgvin G. Sigurðsson.

Vaxtaverkir í 
ferðaþjónustu
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FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 10.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SUÐRI HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
9. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015

Suðri inn á hvert heimili!

Formannsframbjóðendur 
Samfylkingarinnar á Selfossi
Kjördæmisráð Samfylkingarinnar 

í Suðurkjördæmi fundar á Sel
fossi laugardaginn 14. maí kl. 10.00 
í sal flokksins á Eyravegi. Að loknum 
aðalfundarstörfum munu frambjóð
endur í formannskjöri flokksins ávarpa 
fundinn. Allt félagsfólk er velkomið og 
hvatt til að mæta. 

Framtíð háskólanáms á Suðurlandi
Suðurlandið
Hugtakið Suðurland hefur tekið 
breytingum á undanförnum árum en 
líklega hafa fæstir gert sér grein fyrir 
því. Starfssvæði Samtaka sunnlenskra 
sveitarfélaga (SASS) tekur nú til 15 
sveitarfélaga allt frá Ölfusi í vestri til 
Hornarfjarðar í austri. Raunar má halda 
því fram að hér sé um þriðjung lands
byggðarinnar að ræða, hvort sem horft er 
til landssvæðis eða mannfjölda. Suður
landið mælist um 31.000 ferkílómetrar 
að stærð og mannfjöldinn um 26.500, 
sem er rúmlega mannfjöldi annars vegar 
Vesturlands og Austfjarða samanlagt og 
hins vegar rúmlega samanlagður mann
fjöldi á Vestfjörðum, Norðurlandi vestra 
og Norðurlandi eystra að Akureyringum 
frátöldum. Umræðan um framtíð há
skólanáms á Suðurlandi er því öðrum 
þræði umræða um framtíð háskólanáms 
á landsbyggðinni. 

Það er almennur og viðtekinn skiln
ingur að framtíð atvinnulífs, og þar með 
byggðarlaga, byggi ekki síst á hugviti og 
menntun. Það má því halda því fram 
að ein helsta ógnun byggðaþróunar á 
landsbyggðinni í dag sé lágt hlutfall há
skólamenntaðs fólks á landsbyggðinni . 
Suðurlandið er aftarlega á merinni hvað 
varðar hlutfall háskólamenntaðs fólks, 
einkum hvað varðar karlpeninginn. 
Hins vegar má geta þess í leiðinni að 
hlutfall sunnlenskra karla með iðn
menntun virðist hærra en að jafnaði 
á landinu öllu, enda löng hefð og til
tölulega gott aðgengi að iðnmenntun 
í héraðinu. 

Á vettvangi sóknaráætlunar lands
hluta hafa Sunnlendingar skilgreint 
helstu áherslur. Meðal þeirra er að 
hækka menntunarstig á Suðurlandi 
með eflingu framboðs og aðgengis að 
menntun í heimabyggð. Nánar tiltekið 
fela þessur áherslur í sér að auka fram
boð fjarnáms og framhalds og háskóla
sigi á Suðurlandi og tryggja jafnframt 
jafnt aðgengi að menntun um allan 
landshlutann. Þá er stefnt að því að 
auka áherslur á nýsköpun og skapandi 
og verklegar greinar á öllum skólastigum 
á Suðurlandi. 

Fjarnám og  
sveigjanlegt nám
En hvernig er framboðið á fjarnámi á 
háskólastigi í dag? Háskólinn á Akur
eyri og Háskólinn á Bifröst eru með allt 
sitt grunnnám í boði sem sveigjanlegt 
nám, sömuleiðis Landbúnaðarháskóli 
Íslands. Háskólinn á Hólum er með 

ferðamálafræði og diplómunám í fisk
eldisfræði með sveigjanlegum hætti og 
Háskólinn í Reykjavík er sömuleiðis 
með nokkrar greinar í boði með slíkum 
hætti, aðallega stutt diplómunám. Allt 
grunnnám í Listaháskóla Íslands er 
eingöngu í boði sem staðnám. Stærstu 
háskólar landsins, Háskóli Íslands og 
Háskólinn í Reykjavík, erum flestar sínar 
greinar eingöngu í boði sem staðnám. 
Í Háskóla Íslands eru 10 námsbrautir 
í boði með sveigjanlegum hætti, þar 
af fjórar á menntavísindasvæði, en 
68 námsbrautir eingöngu í boði sem 
staðnám. Stærsta hindrunin í aðgengi 
Sunnlendinga/landsbyggðarinnar að 
háskólanámi er slök frammistaða stóru 
háskólanna á þessu sviði. 

En fjarnám snýst ekki eingöngu um 
framboð á námi, félagslegi þátturinn 
er mikilvægur til að draga úr hættu á 
brotthvarfi frá námi. Því skipta fjölmörg 
námsver í héraðinu miklu máli. Á síð
ustu árum hafa þrjú slík bæst í hópinn. 
2013 voru opnuð ný námsver á Kirkju
bæjarklaustri og í Vík, en einnig á Sel
fossi þar sem Fjölheimar voru opnaðir 
háskólanemum í upphafi ársins og er þar 
nú starfrækt eitt stærsta þekkingarsetrið 
á landsbyggðinni. 

Á Suðurlandi eru tvö rannsóknar
setur á vegum Háskóla Íslands á þremur 
starfsstöðvum (Höfn, Gunnarsholti og 
Selfossi) og stefnt að fjórðu starfsstöð
inni á Laugarvatni í kjölfar ákvörðunar 
Háskólans um að flytja staðnám í 
íþróttafræðum frá Laugarvatni til 
Reykjavíkur. Þessar starfsstöðvar eru 
vettvangur framhaldsnema, bæði á 
meistara og doktorsstigi, auk vísinda
mannanna sjálfra, og eru því mikilvægur 
liður í að færa háskólastarfsemi út á 
landsbyggðina. 

Sóknarfærin
Nú er í byggingu nýtt verknámshús 
við FSu á Selfossi. Þar er kjörinn vett
vangur aukinnar áherslu Sunnlendinga 
á nýsköpun og skapandi og verklegar 
greinar. Í því sambandi má minna á að 
einn helsti veikleiki íslensks mennta
kerfis er talinn vera skortur á svoköll
uðu 4. stigi, þ. e. milli framhaldsskóla og 
háskóla, stundum nefnt fagháskólastig. 
Yfirleitt er hér um að ræða nám sem 
byggir ofan á einhvers konar starfsnámi. 
Hér kunna því að vera tækifæri fyrir 
Sunnlendinga til að taka frumkvæði og 
þróa nýtt nám á þessu stigi í samvinnu 
við íslenska og erlenda háskóla. Fyr
irhugað diplómanám í haftengdri ný
sköpun í Vestmannaeyjum í samvinnu 
Háskólans í Reykjavík, Háskólans á 
Akureyri og fyrirtækja í Vestmanna
eyjum er gott dæmi um slíkt tækifæri 
til nýsköpunar.
Byggt á erindi höfundar á opnum fundi 
um framtíð háskólanáms á Suðurlandi.

Hlutfall háskólamenntaðra kvenna skv. Byggðastofnun/Capacent, 2011-2012

Hlutfall háskólamenntaðra karla skv. Byggðastofnun/Capacent, 2011-2012

Mýrmann 
sýnir í 
Gallerí 
Fold
Myndlistamaðurinn snjalli Mýr

mann í Hveragerði, Víðir 
Ingólfur Þrastarson, sýnir verk sýn í 
Gallerí Fold í Reykjavík. Hér má sjá eitt 
verka hans en Mýrmann þykir einn af 
bestu myndlistarmönnum landsins.

Salka sól frá Urðarholti er eitt af fyrstu folöldum árins en hún fæddist þeim 
aðalheiði Einarsdóttur og Einari Einarssyni í Skeiða- og Gnúpverjahreppi 
þann 1. maí. Folaldið er hið fallegasta og skoðar hér heiminn í fyrsta sinn. 
Tíkin á myndinni heitir Ugla.

Mynd: Þórir Kjartansson

Höfundur er
Sigurður Sigursveinsson, 

 framkvæmdastjóri  
Háskólafélags Suðurlands.



Grillið færð þú í
Grillbúðinni

Grillbúðin
SÉRVERSLUN MEÐ GRILL OG GARÐHÚSGÖGN

Smiðjuvegi 2, Kópavogi (við hilðina á Bónus)    |  Sími 554 0400  |  grillbudin.is

Komdu, skoðaðu og fáðu 
 faglegar ráðleggingar

gasgrill
TRITON 2ja brennara

gasgrill
TRITON 3ja brennara

gasgrill

gasgrill
TRITON 4ra brennara

gasgrill
AVALON 4ra brennara

Þýski grillframleiðandinn Landmann er   Við höldum upp á það

Á R A

  50 ára

AFMÆLISTILBOÐ

59.900
 VERÐ ÁÐUR  79.900

AFMÆLISTILBOÐ

99.900
 VERÐ ÁÐUR  124.900

AFMÆLISTILBOÐ

169.900
 VERÐ ÁÐUR  189.900

AFMÆLISTILBOÐ

79.900
 VERÐ ÁÐUR  98.900

AVALON 5 brennara AVALON 6 brennara

AFMÆLISTILBOÐ

239.900
 VERÐ ÁÐUR  269.900

AFMÆLISTILBOÐ

449.900
 VERÐ ÁÐUR  494.900

gasgrill

Opið laugardag kl. 11-16

4 litir 2 litir
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Nýjungar á Hótel Grímsborgum: 

Dagsferðir og hádegishlaðborð 
Hótel Grímsborgir er eitt glæsi

legasta hótel landsins. Hjónin 
Ólafur Laufdal, veitinga

maður, og Kristín Ketilsdóttir hafa 
byggt það upp af sérstökum myndar
skap á síðustu árum. María Brá Finns
dóttir er hótelstjóri, en hún er búsett 
í Hveragerði. Hótelið hefur á að skipa 
um 200 gistirýmum af ýmsum gerðum; 
tveggja manna herbergi, litlar íbúðir og 
stórar lúxusíbúðir af bestu gerð. 

Á Hótel Grímsborgum er einnig 
veitingastaður og boðið er upp á dags
ferðir frá hótelinu. Að auki verður í 
boði tveggja rétta hádegismatseðill 
fyrir einstaklinga og hópa og fyrsta 
flokks hádegishlaðborð fyrir hópa að 
lágmarki 30 manns. 

Í hlaðborðinu er fjölbreytt úrval 
heitra og kaldra rétta úr fiski, kjöti, 
pasta, og grænmeti, auk tveggja 
tegunda af súpu og úrvali forrétta. Þá 
er hægt að panta afmælis og tækifær
iskökur fyrir öll tilefni. Einnig er hægt 
að fá matarmikla kjötsúpu og nýbakað 
brauð eða óska eftir sérstökum réttum 
á borð við sjávarréttahlaðborð, súpu 
og pítsa hlaðborð, lambalæri eða hvað 
annað sem gestirnir kunna að vilja. 

Dagsferðir frá hótelinu
„Hótel Grímsborgir bjóða nú upp á 
vandaðar dagsferðir frá hótelinu. Við 
fáum í vaxandi mæli fyrirspurnir um 
slíkar ferðir og vildum því vekja athygli 
ykkar á þeim“, segir María. 

Dagsferðirnar  
vinsælu eru: 
South-coast tour. Frá Grímsborgum til 
Víkur í Mýrdal með viðkomu á völdum 
stöðum. 
Golden-circle tour. Frá Grímsborgum 
til Gullfoss, með viðkomu á Þing
völlum, Geysi, Laugarvatni, Reykholti 
og í Kerinu. 
Reykjavík-city tour. Frá Gríms

borgum til höfuborgarinnar þar sem 
nokkrir af fegurstu stöðum borgar
innar eru skoðaðir og sóttir heim. 

Dagsferðirnar um Suðurland eru að 
auki sniðnar að þörfum og áhuga hvers 
og eins og farnar undir leiðsögn sér
fróðra leiðsögumanna um Suðurland.

Nánari upplýsingar um ferðirnar 
og viðkomustaði má finna heimasíðu 
hótelsins www.grimsborgir.is

All money you can bet
Sigurdór Sigurdórsson birtir þessar 
skemmtilegu stökur á netinu:

Steinn Steinarr orti þessa skemmti
legu vísu:

Fellur ofan fjúk og snær
flest vill dofna hjá mér.
Myrk er stofan, mannlaus bær
má ég sofa hjá þér?

Stefán Jónsson gerði mkið af því að 
yrkja það sem hann kallaði slitrur 
Dæmi um það er þessi vísa sem hann 
flutti Pétri Benediktsyni bankastjóra 
þegar Stefán vantaði peninga og var 
að slá lán í Landsbankanunm:

Fá- ég opna tæktar trant
sem trauðla hjalað getur.

Pen- nú inga er mér vant
yður að segja, Pétur.

Kristján Runólfsson yrkir um nátt
úruna og mannlífið þessar snjöllu 
vísur:

Mikið fé skal maður geyma, 
all money you can bet, 
auðugir þó öllu gleyma.
You Ain't seen Nothing Yet.

-----
Allir hafa sama sinnið,
sýnast margir þó á hjólum,
flestir virðast missa minnið,
ef mökkfé geyma í aflandsskjólum.

-----
Óli kann á kosningar,
þó kámugur sé vegur,
hefur tögl og hagldirnar,
hann er ódauðlegur.

-----
Sumars stutt er stundin,
er stendur líf í blóma,
þá er græna grundin,
geislum slegin ljóma,
Skuggar lúra í skjólum,
ský á fjallatindum,
nú er bjart í bólum,
bærist gára á lindum.

VÍSNAÞÁTTUR

Sjö nemendur frá Vallaskóla í úr
slit Pangea stærðfræðikeppninnar
Pangea er þekkt stærðfræðikeppni 

sem haldin er í 20 evrópskum 
löndum og nú, í fyrsta sinn, á Íslandi. 

Pangea keppnin hvetur nemendur 
á sérstakan hátt til að takast á við 
stærðfræðina utan kennslustof
unnar og hún miðlar þeim mikilvægu 
skilaboðum að allir hafi stærðfræði
kunnáttu. 

Yfir 1000 nemendur í 45 skólum 
tóku þátt á Íslandi í ár og 35 bestu 
nemendur úr hverjum árgangi kom
ast í úrslitakeppnina. Úrslitakeppnin 
verður haldin við hátíðlega athöfn 30. 

april í Stakkahlíð þar sem lokaprófið 
verður, boðið verður upp á skemmti
atriði og veitingar og verðlaun verða 
afhent. 

Sjö nemendur úr Vallaskóla komust 
í úrslitakeppnina í ár. Það eru þau 
Unnur María Ingvarsdóttir, Hildur 
Helga Einarsdóttir, Ágúst Máni Þor
steinsson, Rúnar Baldursson og Íris 
Ragnarsdóttir. 

Í 9. bekk Vallaskóla komust þau 
Elísabet Sandra Guðnadóttir og 
Benedikt Nökkvi Sigfússon í úrslita
keppnina. 

María Brá.
Geir Ólafs er með lif-
andi tónlist á hótelinu.

Hjónin Kristín Ketilsdóttir og Ólafur Laufdal, eigendur Hótel Grímsborga.



Er maginn í steik?
20 mg, 14 og 28 stk. – fáanlegt án lyfseðils í næsta apóteki

Omeprazol Actavis
– Við brjóstsviða og súru bakflæði
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0 Notkunarsvið: Omeprazol Actavis inniheldur virka efnið ómeprazól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast „prótónpumpuhemlar“ og verka með því að draga 
úr sýruframleiðslu magans. Omeprazol Actavis er ætlað til notkunar hjá fullorðnum til skammtímameðferðar við einkennum bakflæðis (t.d. brjóstsviða og 
nábít). Frábendingar: Ofnæmi fyrir ómeprazóli eða öðru innihaldsefni lyfsins. Ofnæmi fyrir lyfjum sem innihalda aðra prótónpumpuhemla. Ef þú tekur lyf 
sem inniheldur nelfinavír (við HIV sýkingu). Varúð: Ekki taka Omeprazol Actavis lengur en í 14 daga án samráðs við lækni. Ef einkennin minnka ekki, eða 
ef einkennin versna, skaltu ræða við lækninn. Omeprazol Actavis getur dulið einkenni annarra sjúkdóma. Því skaltu ræða strax við lækninn ef eitthvað af 
eftirfarandi kemur fyrir þig áður en þú tekur eða meðan þú tekur Omeprazol Actavis: Ef þú léttist að ástæðulausu og átt í erfðleikum með að kyngja, færð 
magaverk eða meltingartruflanir, kastar upp mat eða blóði, hefur svartar hægðir (blóðlitaðar hægðir), ert með alvarlegan eða langvarandi niðurgang 
(ómeprazól hefur verið tengt við lítillega aukningu á smitandi niðurgangi), hefur verið með magasár eða gengist undir skurðaðgerð á meltingarfærum, ert 
á samfelldri meðferð við einkennum meltingartruflana eða brjóstsviða í 4 vikur eða lengur, þjáist stöðugt af meltingartruflunum eða brjóstsviða í 4 vikur 
eða lengur, ert með gulu eða alvarlegan lifrarsjúkdóm, ert eldri en 55 ára með ný eða nýlega breytt einkenni. Sjúklingar skulu ekki nota ómeprazól í 
fyrirbyggjandi tilgangi. Omeprazol Actavis inniheldur súkrósa. Meðganga og brjóstagjöf: Segðu lækninum frá því ef þú ert barnshafandi eða ert að reyna 
að verða barnshafandi áður en þú tekur Omeprazol Actavis. Læknirinn mun ákveða hvort óhætt sé fyrir þig að nota Omeprazol Actavis ef þú ert 
barnshafandi eða með barn á brjósti. Skömmtun: Sýruþolnu hylkin má taka fyrir máltíð (t.d. morgunmat eða kvöldmat) eða á fastandi maga. Mælt er með 
að hylkin séu tekin inn að morgni dags. Venjulegur skammtur er eitt 20 mg hylki eða tvö 10 mg hylki einu sinni á sólarhring í 14 daga. Hafðu samband við 
lækninn ef einkennin hafa ekki horfið á þessum tíma. Nauðsynlegt getur verið að taka hylkin í 2–3 daga samfellt áður en einkennin réna. Hylkin á að gleypa 
með glasi af vökva. Ekki má tyggja eða mylja hylkin. Aukaverkanir: Hafðu samband við lækni strax ef eftirfarandi einkenni koma fram: Öndun verður skyndi- 
lega hvæsandi, þroti í vörum, tungu og hálsi eða líkama, útbrot, yfirlið eða kyngingarörðugleikar (alvarleg ofnæmisviðbrögð). Roði í húð með blöðrum og 
húðflögnun. Einnig getur verið um að ræða verulega blöðrumyndun og blæðingar í vörum, augum, munni, nefi og kynfærum. Þetta getur verið „Stevens- 
Johnsons heilkenni“ eða „eitrunardrep í húðþekju“. Gul húð, dökkt þvag og þreyta sem geta verið einkenni lifrarsjúkdóms. Algengar aukaverkanir: Höfuð- 
verkur. Áhrif á maga eða þarma (niðurgangur, magaverkur, hægðatregða, vindgangur). Ógleði eða uppköst. Markaðsleyfishafi: Actavis Group PTC ehf. 
Geymið þar sem börn hvorki ná til né sjá. Lesið vandlega leiðbeiningar sem fylgja lyfinu. Nóvember 2015.
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Skemmtilegt starf hjá Kiwanisklúbbnum Ós Hornafirði
Starfsárið 20152016 hefur 

verið skemmtilegt og líflegt hjá 
Kiwanisklúbbnum Ós. Starf

semin hófst á stjórnaskiptafundi 
í Hólmi á Mýrum þar sem Tómas 
Sveinsson svæðisstjóri Sögusvæðis 
kom og sá um stjórnarskiptin. 
Jólahlaðborðið var að þessu sinni á 
Breiðdalsvík og tókst með ágætum. Í 
lok árs tók við skógarhögg og jólatré

sala undir forystu formanns jólatrés
nefndar Miralem Haseta. Jólatréssalan 
salan gekk ágætlega og veitt var fé til 
tíu bágstaddra fjölskylda um jólin í 
samstarfi við Nettó. Á þessu starfsári 
hefur Ós veitt styrki úr styrktarsjóð 
sínum fyrir um eina milljón króna. 
Þannig hefur til dæmis Heilbrigðis
stofnun Suðausturslands HSU fengið 
fé til kaupa á ómtæki, barnahjólastól 
og sjónvarpi. Þá var barn með CFC 
syndrome styrkt. 

Á nokkra fundi hafa komið gestir 
sem hafa haldið áhugaverð erindi. 
Hjalti Vignisson fyrrverandi bæj
arstjóri flutt erindi um horfur í 
sjávarútveginum, Þorgrímur Tjörvi 
Halldórsson sagði frá uppsetningu 
og rekstri nýrrar bruggverksmiðju á 
Hólmi á Mýrum. Sæmundur Helga
son formaður bæjarráðs sagði frá 
forritunarverkefni í grunnskólanum 
en Ós og Lions stóðu saman að því að 

styrkja það verkefni haustið 2014. Það 
er ánægjulegt að heyra hvað forritun
arverkefnið hefur blómstrað síðan. 

Hið árlega Groddaveisla var haldin 
um miðjan mars. Haukur Sveinbjörns
son kjörumdæmisstjóri og einn af 
hugmyndasmiðum Groddaveislunar 
mætti og skemmti sér með félögum 
sínum. Á boðstólum var saltað sauða 
og hrossakjöt og grillað hvalkjöt sem 
snilldargrillarinn Stefán Brandur Jóns
son hantéraði. Einnig var boðið upp á 
sushi hvalkjöt í sojasósu og mæltist það 
vel fyrir. Þá var uppboð á listaverkum 
og er það í annað sinn sem það er gert. 
Vel safnaðist í styrktarsjóð og er lista
mönnum Þiðrik Kristján Emilsson, 
Gingó hönnun. Lísa Þorsteinsdóttir 
og Eirúnu þakkað sem lögðu fram 
listaverk. 

Eftirfarandi fyrirtækjum er þakkað 
fyrir styrki og gjafir fyrir veisluna, 
Skinney Þinganes, Þingvað, Selja
vellir, Húsasmiðjan Höfn, Martölvan, 
Hval h/f. JAvet dýralæknaþjónusta og 
MATÍS. Ágóðinn af uppboðinu fer 
beint í styrktarsjóð Óss. Ingvar Snæ
björnsson forseti Óss bryddaði upp 
á þessari skemmtilegu nýjung þegar 
hann var formaður skemmtinefndar. 
Veislustjóri var Gunnar á Völlum sem 
hélt uppi fjörinu með miklum Grodda
sögum. 

Í lokin má nefna fasta liði á starf
seminni s.s. páskabingó og afhending 
kiwanishjálma nú í apríl. Kiwanisfélagar 
fóru síðasta vetrardag í Hafnarskóla að 
færa börnum í 1. bekk reiðhjólahjálma. 
Jói í lögreglunni á Höfn fræddi börnin 
um hjálmanotkunina og við kiwan

ismenn afhentum svo hjálmana. Börnin 
voru himinsæl með nýju hjálmana sína. 
Þetta er óneitanlega gaman að fá að 
gefa börnunum hjálm „til að passa 
heilann„eins og eitt barnið sagði. Við 
þökkum öllum fyrir að standa að þessu 
með okkur og vonum að hjálmarnir 
komin að góðum notum. Ekki má 
gleyma næsta verkefni kiwanis í haust 
þá verður landssöfnun til styrktar geð
verndarmálum dagana 1.  10. október 
og styrkir Kiwanis í ár PIETA og BUGL 
með sölu á Klyklinum. 

Það má því með sanni segja að starf
semi Kiwanisklúbbsins Óss hafi verið 
líflegt og skemmtilegt á yfirstandandi 
starfsári. 

Það er ekki hægt að halda úti öfl
ugum klúbbi án duglegra kiwanisfé
laga sem eru tilbúnir að vinna fyrir 
klúbbinn sinn og er annt um samfé
lagið sem þeir búa í. Enn ef þú sem 
lest þessar línur ert tilbúinn að leggja 
þitt að mörkum, hafðu þá samband við 
næsta kiwanisfélaga og komdu á kiwan
isfund og vertu með í heimshreyfingu 
Kiwanis. En Kiwanis er alheimssamtök 
sjálfboðaliða sem hafa að markmiði 
að bæta heiminn með þjónustu í þágu 
barna. 

Með Kiwaniskveðjum
Sigurður Einar Sigurðsson 

Ritari Kiwanisklúbbsins Ós

Myndir af  
1. maí  
hátíðarhöldum 
á Selfossi
Myndir Gunnar Þór Gunnarsson.

Eldað fyrir Groddaveislu. frá vinstri 
Geir. Ásgeir og Haukur félagar í Ós.

Hátíðarfundur í Hoffelli. Frá vinstri Sigríður, Stefán Brandur, Ingvar og 
Sigurður Einar.

Groddaveisla á Hótel Jökli í Nesjum.
Jólatréssala á Höfn. Frá vinstri Helgi 
og Jón Áki Ósmenn.

Fjölskyldugrill á Borgum Ní Nesjum.
Ræðumaður segir frá forritunarver-
kefni í Hebbuskóla. Náð í stór jólatré.

Kiwanishjálmaafhending í Hafnar-
skóla.

Jólatré sótt í Steinadal Suðursveit. 
Guðjón Pétur athugar aðstæður.

Danshópurinn Flækjufótur sýndi línudans.

Lúðrasveit Selfoss lék þekkt baráttulög verkalýðsins.

Stokkseyringurinn og lögreglumaðurinn Frímann Baldurs-
son leiddi gönguna.

Félögin sem stóðu að þessari myndarlegu 1. maí hátíð.

Fjöldi fólks gekk kröfugöngu á 1. maí á Selfossi.

Félagar úr Sleipni í fararbroddi kröfugöngunnar.

Villi skemmti börnunum á hátíðinni.
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Guðbjörg og Teigur sigruðu kvennaflokkinn hjá Smára
Úrslit úr firmakeppni Smára sem haldin var 1. maí 2016 á Flúðum

Pollaflokkur: 
Adrían Valur, Hekla frá Syðra Lang
holti
Þorgeir Elís Elvarsson, Happur frá 
Syðra Langholti
Ingunn Lilja Arnórsdóttir, Hekla frá 
Syðra Langholti

Barnaflokkur: 
1. Þórey Þula Helgadóttir, Þöll frá 

Hvammi. Firma Ásólfdsstaðir
2. Þorvaldur Logi Einarsson, Ósk frá 

Skagaströnd. Firma Kúabúið Hagi
3. Hjörtur Snær Halldórsson, Gyðja frá 

Hrepphólum. Firma Flúðaleið

Unglingaflokkur: 
1. Hekla Salóme Magnúsdóttir, Tinna 

frá Blesastöðum 1a. Firma Hrepp
hólabúið

Ungmennaflokkur: 
1. Hrafnhildur Magnúsdóttir, Eyvör 

frá Blesastöðum 1a. Firma Viola 
snyrtistofa Flúðum

2. Björgvin Viðar Jónsson, Þráinn frá 
Selfossi. Firma Bolette Hæli

3. Gunnlaugur Bjarnason, Villimey frá 
Húsatóftum. Firma Hialin.is

4. Sigurbjörg Bára Björnsdóttir, Hátíð 
frá Vorsabæ. Firma Hugur og List

5. Elís Arnar Jónsson, Hörður frá Síðu. 
Firma Ólafsvellir

Kvennaflokkur: 
1. Guðbjörg Jóhansdóttir, Teigur frá 

Ásatúni. Firma Blesastaðir 1A
2. Ragnheiður Hallgrímsdóttir, Snill

ingur frá Sólheimum. Firma Baldvin 
og Þorvaldur ehf

3. Matthildur María Guðmundsdóttir, 
Rosi frá EfriBrúnavöllum. Firma 
Ósabakkabúið

4. Maja Roldsgaard, Hrímfaxi 
frá Hrafnkellstöðum. Firma 
Glæsineglur Krístinar

5. Erna Óðinsdóttir, Gjálp frá Hvammi. 
Firma Fjallaraf

Karlaflokkur: 
1. Gunnar Jónsson, Blakkur frá Skeiðhá

holti 3. Firma Hrossaræktunarbúið 
Kálfhóli 2

2. Eiríkur Arnason, Reisn frá Rút
staðarnorðurkoti. Firma Bólfélagar 
Ásatúni

3. Einar Logi Sigurgeirsson, Stjarna frá 
Kálfsstöðum . Firma Stína Kokkur

4. Sigmundur Jóhannesson, Gugga frá 
Syðra Langholti. Firma Kúabúið 
Kotlaugum

5. Hannes Gestsson, Garpur frá Kálfhóli 
. Firma Bjarni og Bryndís Háholti

Heldrimenn og konur: 
1. Unnstein Hermansson, Prins frá 

Langholtskoti. Firma Hrafnhildur 
og Oddur

2. Árni Svavarsson, Hátíð frá Hlemmi
skeiði. Firma Land og Hestar

3. Grímur Guðmundsson, Glæsir frá 
Ásatúni. Firma Magnús Víðir Guð
mundsson

4. Hörður Úlfarsson, Fluga frá Auðs
holti. Firma Flúða Sveppir

5. Gunnlaugur Magnússon, Maí
stjarna frá Miðfelli. Firma Búið og 
Gert

Skeið: 
1. Guðjón Örn Sigurðsson, Lukka frá 

Úthlíð
2. Matthildur María Guðmundsdóttir, 

Gítar frá Húsatóftum
3. Guðjón Hrafn Sigurðsson , Hrafn

hettu frá Minni Borg
Stjórn Smára þakkar öllum kepp

endum, starfsfólki og þeim sem 
styrktu félagið með því að kaupa firma 
kærlega fyrir góðan dag. 

Bára Másdóttir. 

Sarah og Hrappur unnu opna flokkinn 
Úrslit úr firmakeppni hestamannafé
lagsins Sleipnis 2016 sem fór fram á 
velli félagsins kl: 13 til 14, 30.04.2016. 

Unghrossaflokkur: 
1. Helgi Þór Guðjónsson á Rás 5 v, frá 

Kolsholti. Firma: Hróðgeir Spaki. 
2. Ingimar Baldvinsson á Hákon 5 v, 

frá Hólaborg. 
3. Viðja Hrund Hreggviðsdóttir á Þulu 

5 v, frá Selfossi. 
4. Ásta Björnsdóttir á Heru 5 v, frá 

Austurási. 
5. Ólafur Jósefsson á Berki 5 v, frá 

Seljatungu. 

Pollaflokkur: 
Jón Þorri Jónsson á Styrni 9 v, frá 
Reykjavík. 
Sæþór Leó Helgason á Blæu 16 v, frá 
Grindavík. 
Ísak Ævar Steinsson á Lindaf 16 v, frá 
Eyrabakka. 

Barnaflokkur: 
1. Unnsteinn Reynisson á Stjörnu 7 

v, frá Selfossi. Frima: Rétting og 
málun. 

2. Amy Phernambucq á Hlíf 7 v, frá 
Stranda

3. Eydís Yrja Jónsdóttir á Venus 12 v, 
frá Vorsabæ 2. 

4. Embla Sól Árnasótttir á Hrafnari 9 
v, frá Hísnesi. 

5. Hrefna Sif Jónsdóttir á Sigð 9 v, frá 
Hrafnsholti. 

6. María Björk Leifsdóttir á Glóa 19 v, 
frá Selfossi. 

7. Egill Baltasar Arnarson á Ýmir 18 v, 
frá Bakka. 

Unglingaflokkur: 
1. Kári Kristinsson á Kolfinni frá Efri 

Gegnishólum. Firma: Votmúli. 
2. Stefanía Hrönn Stefánsdóttir á Dynj

anda 13 v, frá Höfðaströnd. 
3. Matthildur Damsgaard á Matthildi 

frá Ósabakka. 

4. Davíð Ævar Gunnarsson á Bingó frá 
Eyrabakka. 

Ungmennaflokkur: 
1. Marta Uusitalo á Birkni 8 v, frá Enni. 

Firma: Sláturfélag Suðurlands. 
2. Ingi Björn Leifsson á Þórdísi frá Sel

fossi
3. Lovisa Rehenakel á Magna frá 

Ósabakka. 
4. Þorgils Kári Sigurðsson á Kórínu 6 

v, frá Kolsholti. 

Áhugamannaflokkur: 
1. Karl Áki Sigurðsson á Unnari 10 v, 

frá Flugumýri. Firma: Jötunn Vélar. 
2. Valgerður Gunnarsdóttir á Jöldu 11 

v, frá Arnarstöðum. 

3. Emilia Steffansdóttir á Jakob 11v. frá 
Árbæ. 

4. Birgir Sigfússon á Vin 7v, frá Ketils
stöðum. 

5. Jón Gunnarsson á Mekki 13 v, frá 
Miðholti. 

Opinflokkur: 
1. Sarah Hogh á Hrappi 8 v, frá Selfossi. 

Firma: Lindin. 
2. Jessica Linnéa Dahlgren á Luxus frá 

Eyrabakka. 
3. Steindór Guðmundsson á Elri 15 v, 

frá Leysingarstöðum. 
4. Freyja Amble Gísladóttir á Bylgju frá 

Ketilsstöðum. 
5. Ármann Sverrisson á Dessa 9 v, frá 

Stöðulfelli. 
6. Bjarni Sveinsson á Prýði 9 v, frá 

Laugardælum. 
Stjórn og fimranefnd Sleipnis þakkar 

sjálfboðaliðum og þeim rúmmlega sjö
tíu firmum og knöpum sem gerðu þessa 
fjáröflun félagsins mögulega. 

Firmakeppnin styður við bakið á 
hestamannafélaginu Sleipni í þeim fjöl
mörgu störfum sem félagið stendur fyrir 
s.s. æskulýðsmálum, reiðvegagerð og 
rekstri mannvirkja á félagssvæði sínu. 

Myndir af facebook síðu Sleipnis. 

Barnaflokkur. Ungmennaflokkur. Karlaflokkur.

Kvennaflokkur.

Guðbjörg Jóhansdóttir og gæðingur-
inn Teigur.

Opinflokkur. Barnaflokkur.

Kiwanismenn 
gefa reið hjóla
hjálma
Félagar úr Kiwanisklúbbnum Búr

felli á Selfossi afhentu börnum 
reiðhjólahjálma í skólum á Selfossi 
í vikunni. Hér eru nokkrar myndir 
frá þessu þarfa átaki.
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Við leggjum metnað okkar í að bjóða
aðeins fyrsta flokks búnað og þjónustu

Yanmar vélar eru góður valkostur
þegar kemur að nýsmíði eða endurnýjun
á vélbúnaði í skipum og bátum.
 

Eyðslugrannar og hagkvæmar í rekstri.
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Smábátahöfnin í Þorlákshöfn. Guðmundur Oddgeirsson tók þessa fallegu 
mynd af bátum í höfninni í Þorlákshöfn í vikunni.

Fjölmenni á Skóladegi 
Árborgar sem heppnaðist vel
Óhætt er að segja að Skóladagur 

Árborgar hafi heppnast vel 
því þátttaka var afar góð og 

andi samstarfs, áhuga og virkni sveif 
yfir vötnum Stokkseyrar. Þar var í 
boði frábær aðstaða og umgjörð í 
Menningarverstöðinni og skólanum 
á Stokkseyri (BES). Undirbúnings
hópur hafði unnið hörðum höndum í 
margar vikur og sami hópur sá um alla 
framkvæmd ásamt skólastjórnendum 

og starfsfólki Barnaskólans á Eyrar
bakka og Stokkseyri og Menningar
verstöðvarinnar. Allt skipulag Skóla
dagsins byggðist á hugmyndafræði 
lærdómssamfélagsins þar sem litið er 
svo á að skólastarf sé ekki hægt að þróa 
í einangrun. Þvert á móti næst góður 
árangur með nemendum okkar ef við 
hjálpum hvert öðru og erum tilbúin að 
deila góðum hugmyndum, þekkingu 
og reynslu. 

Mikil fjölbreytni var í fyrirlestrum 
og menntabúðum dagsins en þeir sem 
komu þar að voru einkum starfsfólk 
skóla og skólaþjónustu í Árborg og 
nokkrir góðir gestir. Ljóst er að við 
búum yfir miklum mannauði í sveitar
félaginu. 

Einn af gestum dagsins var Rúnar 
Sigþórsson, prófessor við Háskólann 
á Akureyri, sem var með inngangs
erindi og tvær málstofur um námsmat. 
Rúnar hefur tekið að sér verkefnastjórn 
í stóru þróunar og samstarfsverkefni 
skólanna í Árborg og FSu sem Sprota
sjóður styrkir á næsta skólaári. Verk
efnið hefur fengið vinnuheitið – náms
mat á mörkum skólastiga í Árborg. 

Magnús J. Magnússon, skóla
stjóri BES, setti samkomuna og Ásta 
Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri 
Sveitarfélagsins Árborgar, ávarpaði 
þátttakendur og kom meðal annars 
á framfæri áhersluatriðum og gagn
legum upplýsingum sem fram höfðu 
komið á menntaþingi SASS um fram
tíð háskólanáms á Suðurlandi sem var 

haldið þriðjudaginn 26. apríl. Fyrir
lestrar voru haldnir fyrir hádegi og 
menntabúðir eftir hádegi og eins og 
þegar hefur verið nefnt var áhugi og 
mikil virkni til staðar hvert sem litið 
var. 

Í lok dags sleit Þorsteinn Hjartarson, 
fræðslustjóri, samkomunni og rifjaði 
upp aðdraganda að Skóladegi Ár
borgar og þakkaði sérstaklega undir
búningshópnum en hann skipa: Anna 
Gína Aagestad, Anna Ingadóttir, Eva 
Hrönn Jónsdóttir, Guðbjartur Ólason, 
Júlíana Tyrfingsdóttir, Kristín Guðlaug 

Magnúsdóttir, Páll Sveinsson og Sig
urður Halldór Jessen. 

Loks beið fólk spennt eftir því 
hver yrði rúsínan í pylsuendanum 
en það var enginn annar en Valgeir 
Guðjónsson sem fór á kostum og var 
tekið hressilega undir með honum í 
söngnum. Um kl. 16 var svo Teach 
meet (generalprufa) í boði fyrir alla 
sem höfðu tíma til og var gaman að 
sjá góða þátttöku þar. Almenn ánægja 
var með Skóladag Árborgar og margir 
nefndu að þessi dagur væri kominn 
til að vera. 

Selfoss í úrvalsdeildina
Selfoss tryggði sér sæti í Olís 

deild karla í handknattleik á 
næstu leiktíð með frábærum 

sigri á Fjölni 2428 í oddaleik í Dal
húsum í Grafarvogi í vikunni. 

Selfoss er þar með komið í deild 
þeirra bestu á nýjan leik eftir fimm 
ára dvöl í 1. deild. 

Eins og fyrri leikir liðanna var 
þessi æsispennandi framan af. Fjölnir 
hafði undirtökin lengst af og leiddi 
1311 í hálfleik. Þegar tíu mínútur 
voru liðnar af síðari hálfleik hafði 
Fjölnir þriggja marka forystu, 18
15, en þá fór Mjaltavélin að malla, 
stemmningin fór stigvaxandi og á 
lokakaflanum völtuðu Selfyssingar 
yfir heimamenn. 

Vel á fjórða hundrað stuðnings
manna fylgdi Selfossliðinu í leik

inn og er óhætt að segja að framlag 
þeirra hafi vegið þungt. Stemmningin 
var líka frábær í leikslok og mikið 
fagnað og innilega. Þegar þetta er 
skrifað eru Selfyssingar á heimleið, í 
lögreglufygld, og verður tekið á móti 
liðinu með fánum og flugeldum við 
brúarsporðinn, en móttaka verður á 
Kaffi Selfoss. 

Eyvindur Hrannar Gunnarsson 
var markahæstur Selfyssinga með 7 
mörk. Elvar Örn Jónsson skoraði 5/2, 
Atli Kristinsson, Sverrir Pálsson og 
Þórir Ólafsson 3, Guðjón Ágústsson 
og Teitur Örn EInarsson 2, Andri Már 
Sveinsson 2/1 og Hergeir Grímsson 1. 

Helgi Hlynsson var frábær í marki 
Selfoss þegar mest á reyndi. Hann 
varði 16/1 skot og Birkir Fannar 
Bragason varði 2 skot. 

Ásta. Rúnar.

Undirbúningshópur Skóladagsins.
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VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 25 m² 
með 9 m² yfirbyggðri verönd

kr. 1.699.900,- án fylgihluta.

kr. 1.999.900,- með fylgihlutum og 

byggingarnefndar teiknisetti.

Grunnmynd og nánari

upplýsingar á heimasíðu 

volundarhus.is

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ
Á GESTAHÚSUM OG GARÐHÚSUM

V
H
/1
6-
01

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,9m² -án gólfs
kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 309.900,- m/fylgihlutum

70 mm bjálki / Tvöföld nótun

28 mm bjálki / Einföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²

kr. 269.900,- án fylgihluta

kr. 299.900,- m/fylgihlutum

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 169.900,- án fylgihluta

kr. 199.900,- m/fylgihlutum

34 mm bjálki / Einföld nótun

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is
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Sálfræðingur
hjá skólaþjónustu Árborgar

Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu sál-
fræðings. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi með  
brennandi áhuga á starfi í skólum. Skólaþjónusta og skólar í  
sveitarfélaginu vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við 
börn, foreldra og skóla í samstarfi við notendur þjónustunnar. 
Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun, samstarf fagsviða og  
stofnana, m.a. um þróun forvarna og úrræða fyrir börn og  
foreldra. Í Sveitarfélaginu Árborg búa rúmlega 8 þúsund íbúar, þar 
af um 1800 börn í fimm leikskólum og þremur grunnskólum. 
Í þróun skólaþjónustu og skólastarfs leik- og grunnskóla er leitast 
við að starfa í anda hugmyndafræði lærdómssamfélagsins (Pro-
fessional Learning Community).

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
• sálfræðilegar skimanir og greiningar
• ráðgjöf til nemenda, foreldra og kennara, m.a. v/hegðunar- 
 og tilfinningavanda barna
• þverfaglegt samstarf um málefni barna í leik- og grunnskólum
• námskeiðahald fyrir börn, foreldra og starfsfólk skóla

Menntunar- og hæfniskröfur: 
• kandidatspróf (cand. psych. gráða) í sálarfræði
• reynsla af ráðgjafastörfum og starfi með börnum æskileg
• reynsla af námskeiðahaldi æskileg
• færni til að tjá sig í ræðu og riti
• góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,  
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir á 
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði  
Árborgar v/sálfræðings, Austurvegi 2, 800 Selfoss.  
Umsóknarfrestur er til 20. maí 2016 .  
Starfið hæfir jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamn- 
ingi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

Sumarstörf í boði
Hótel Hlíð leitar að duglegu og brosmildu sumarstafsfólki.

Aðstoð í eldhúsi og þrif á herbergjum.
Hæfniskröfur:

Þjónustulund og jákvæðni
Áreiðanleiki og stundvísi

Góð samskipta- og samstarfshæfni
Samviskusemi

Góð enskukunnátta
Nánari upplýsingar í síma 860 4644 eða info@hotelhlid.is
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Leiðrétting
Í frétt um svæðishátíð Lions í 

Hveragerði rugluðust nöfn við 
myndir og biðjumst við velvirðingar 
á því og birtum þessar fínu myndir 
frá Gylfa Guðmundssyni aftur og 
með réttum nöfnum. 

Sigurjón Gíslason og Kristjana 
Björg Júlíusdóttir

Dagrún másdóttir og Guðmundur 
Bjarnason

Eitt Íslandsmet og þrjú HSK-met 
hjá Frískum Flóamönnum
Intersporthlaupið eins og vindurinn 

sem Frískir Flóamenn halda fór 
fram sunnudaginn 1. maí. Veður 

var gott, hæg suðvestan átt og að mestu 
þurrt og hitiIMG_6397IMG_6416 um 
57°C, kjöraðstæður til hlaupa. 

Margir hlauparar náðu mjög góðum 
tímum og voru að bæta sig. Ívar Trausti 
Jósafatsson setti Íslandsmet í 10 km í 
aldursflokki 5054 ára, hljóp á 35.42 
og var langfyrstur í hlaupinu. Arna 
Ír Gunnarsdóttir og Sigrún Sigurðar
dóttir Frískum Flóamönnum bættu 
báðar HSKmet í 10 km. Arna í flokki 
4549 ára, hljóp á 46.11 og Sigrún í 
flokki 3539 ára en hún hljóp á tím
anum 41.33. Dagbjartur Kristjánsson 
Hamri setti HSKmet í 16 ára flokki 
hljóp á 39.01. Fyrst kvenna í 10 km var 
Helga Guðný Elíasdóttir Fjölni á 41.20. 

Fyrsta kona í 5 km var Hrafnhildur 
Tryggvadóttir hún lauk hlaupinu á 
21.49. António José Felleiso de Sosa 
var fyrstur karla í 5 km á tímanum 

24.53. Hlaupið tókst vel í alla staði og 
var ánægja með framkvæmd þess. Úr
slit hlaupsins má sjá á hlaup.is. Texti og 
myndir; friskirfloamenn. blog.is

Sunnlensk 
fyndni
Væskilslegur gamall maður sat 

og borðaði inni á Kaffi krús 
þegar þrír leðurklæddir mótorhjóla
töffarar ruddust inn á staðinn. Sá 
fyrsti gekk upp að gamla manninum, 
tók sígarettu úr munninum, drap í 
henni í kökusneið gamla mannsins 
og settist hjá honum við borðið. 

Annar gekk að manninum, hrækti 
í mjólkurglas mannsins og settist hjá 
honum við borðið. 

Sá þriðji gekk að manninum, henti 
matardisknum hans niður á gólfið og 
settist hjá honum við borðið. 

Án þess segja nokkuð stóð mað
urinn upp frá borðinu og gekk út af 
veitingastaðnum. 

Skömmu síðar sögðu mótorhjóla
töffararnir við þjónustustúlkuna: 
„Þetta var nú meiri auminginn.“

„Já,“ sagði þjónustustúlkan. „Svo 
er hann líka ömurlegur vörubílstjóri. 
Þegar hann fór áðan bakkaði hann 
vörubílnum yfir þrjú mótorhjól 
hérna fyrir utan.

SÁÁ álfurinn um allt land
Árleg álfasala SÁÁ hefst um land 

allt þriðjudag 10. maí og stendur 
fram á sunnudaginn 15. maí. Hún er nú 
haldin í 27. skipti. Álfasalan er stærsta 
fjáröflunarverkefni SÁÁ ár hvert. Allur 
ágóði af sölunni rennur til að greiða 
fyrir þjónustu SÁÁ við ungt fólk, bæði 
afeitrun og meðferð, sálfræðiþjónustu 
barna eða aðra þjónustu við fjölskyldur 
áfengis og vímuefnasjúklinga. 

Líkt og undanfarin ár er slagorð 
álfasölunnar í ár: ‚‚Álfurinn fyrir 
unga fólkið‘‘. Þannig er undirstrikuð 
áhersla á meðferðarúrræði samtakanna 
fyrir ungt fólk og einnig fyrir börn og 
aðra aðstandendur þeirra sem eiga við 
áfengis og vímuefnavanda að stríða. 
Frá árinu 2000 hefur SÁÁ rekið ung
lingadeild á sjúkrahúsinu Vogi en frá 
því að sjúkrahúsið var byggt hafa yfir 
8000 einstaklingar yngri en 25 ára lagst 
þar inn. SÁÁ veitir einnig sálfræði
þjónustu fyrir börn alkóhólista. Um 
1.100 börn hafa nýtt þá þjónustu sem 
er kostuð með tekjum af Álfinum og 
öðrum styrkjum. Það sama á við um 
viðtöl, ráðgjöf og námskeið sem sam
tökin veita öðrum aðstandendum. 

Álfasala SÁÁ er eitt umfangsmesta 

fjáröflunarverkefni á vegum almanna
samtaka hér á landi á hverju ári. Frá 
1990 hefur Álfurinn skilað samtök
unum um 600 milljónum króna í 
hreinar tekjur. 

Víða um land – þar á meðal á Suður
landi – er salan ekki aðeins liður í 
fjáröflun SÁÁ því að sölufólk er oft 
úr hópum á vegum íþróttafélaga eða 
annarra samtaka og hópa sem nota 
vegleg sölulaunin til þess að greiða 
fyrir ferðalög eða kosta eigið félags
starf í heimabyggð. Meðal þeirra sem 
selja Álfinn í ár er hópur sem stundar 
frjálsar íþróttir hjá Sindra í Hornafirði, 
hópur í 2. flokki og meistaraflokki 
kvenna í knattspyrnu á Selfossi, skátar í 
Hveragerði og Þorlákshöfn, Stokkseyri 
og Eyrarbakka, ungt fólk úr ýmsum 
deildum ungmennafélaganna á Hellu, 
Hvolsvelli og Vík og á vegum fimleika
félagsins Ránar í Vestmannaeyjum. 

Gegn kynþáttahatri 
og nasisma
Þessi mynd flýgur nú víða. Ein kona 

rís gegn marsérandi nasistunum sem 
reyndu að ræna baráttudegi verkalýðsins 
1. maí í bænum Borlänge í Dölunum í 

Svíþjóð. Tess Asplund, baráttukona gegn 
kynþáttahatri, stillti sér upp andspænis 
nasistagöngunni með útrétta hönd og 
krepptan hnefa. Hetja vikunnar. 



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

VIKTOR OG CONVOTHERM 
ÆTLA AÐ VINNA SAMAN
Á BOCUSE D’OR Í LYON

Viktor Örn Andrésson
Keppandi í Bocuse d’Or

Bocuse d’Or er ein virtasta matreiðslukeppni sem haldin er í heiminum 
og hefur verið haldin síðan 1987. Í keppnina komast færri þjóðir að en vilja.

Fastus er stoltur styrktaraðili Bocuse d’Or á Íslandi. 

Keppendur Bocuse d’Or hafa aðstöðu í sýningar- og æfingaeldhúsi 
Fastus, Síðumúla 16.
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Metnaðarfullt átak til eflingar leikskólastigsins
Frá og með síðustu áramótum 

eru allir grunn og leikskólar í 
vestanverðri Rangárvallasýslu 

nú reknir innan Byggðasamlagsins 
Odda bs. Þetta fyrirkomulag fer vel af 
stað og gefur svo sannarlega færi til 
þess að nýta samlegð og samtakamátt 
til eflingar skólastarfsins á svæðinu 
um leið og kostir þess að líta á hvern 
skóla sem sjálfstæða einingu eru nýttir. 
Í hinni nýju og metnaðarfullu skóla
stefnu Rangárþings ytra og Ásahrepps 
– Göngum glöð til verka – birtist m.a. 
framtíðarsýn og vilji sveitarfélaganna 
hvað varðar allt starf og rekstur leikskól
anna innan byggðasamlagsins Odda bs. 
Í fyrsta hluta skólastefnunnar er fjallað 
um hlutverk sveitarfélaganna. Þar koma 
fram þau meginmarkmið þeirra að 
skapa aðstæður í skólum sveitarfélag
anna sem laða að hæfa og vel menntaða 
starfsmenn. Markmið skólastefnunnar 
er að allir starfsmenn hafi starfsréttindi. 
Þær leiðir sem nefndar eru til að ná 
þessu markmiði eru m.a. stuðningur 
við starfsmenn sem sækja sér nám til 
starfsréttinda. 

Sveitarfélögin sem standa að Odda bs. 
hafa nú hrundið af stað metnaðarfullu 
átaki til eflingar leikskólastigsins. Þannig 
er nú áætlun um að fjölga fagmennt

uðum starfsmönnum innan Odda bs. 
verulega á næstu misserum og árum 
með því að bjóða upp á markvissan 
stuðning til náms sem munar um og 
hlúa sérstaklega að hinu faglega starfi 
leikskólakennaranna. Það er gert m.a. 
með því að ríflega tvöfalda faglegan 
undirbúningstíma þeirra í viku hverri. 
Þessi niðurstaða var afrakstur mark
vissrar greiningar vinnuhóps á vegum 
Odda bs. á faglegu starfi, kjörum og 
starfsumhverfi starfsmanna leikskól
anna nú í vetur. Sveitarfélögin hafa 
bæði samþykkt þann kostnaðarauka 
sem fylgir átakinu og þar með sýnt að 
hérna fylgir hugur máli. 

Bætt starfsumhverfi
Sá þáttur sem talinn er vega hvað 
þyngst til að laða að öflugt starfsfólk 
eru starfskjörin. Laun leikskólakennara 
fylgja nýjum samningi milli Félags leik
skólakennara og Sambands Íslenskra 
Sveitarfélaga (gildir 1. júní 201531. 
mars 2019). Samkvæmt þeim samn
ingi eru grunnlaun leikskólakennara 
(leyfisbréf sbr. lög nr. 87/2008) nú rétt 
um 400 þúsund kr. á mánuði, og leik
skólastarfsmanns með bakkalár gráðu í 
leikskólafræðum (B. Ed) um 350 þúsund 
á mánuði. Laun leikskólakennara voru 

lengi vel lægri en grunnskólakennara en 
skv. núgildandi samningi Félags grunn
skólakennara og Sambands Íslenskra 
Sveitarfélaga má sjá að laun grunnskóla
kennara (þrep 3) og leiðbeinenda (leið
beinandi 2) eru algjörlega sambærileg 
við fyrrgreinda leikskólastarfsmenn. 
Yfirborgun með því að bæta við launa
flokkum eða yfirvinnutímum á skjön 
við gildandi samninga er varla ráðleg 
né forsvaranleg leið til að bæta kjör 
leikskólakennara okkar. Hins vegar er 
mögulegt að bæta hin faglegu starfskjör 
verulega með því að fjölga undirbún
ingstímum sem nú eru 4 tímar á viku 
fyrir leikskólakennara og 5 tímar á viku 
fyrir deildarstjóra. Með slíkri ívilnun má 
létta verulega álagi af okkar fagmennt

aða fólki og skapa starfsmönnum annan 
og betri grunn til að skipuleggja og sinna 
hinu faglega uppeldis og fræðslustarfi. 

Hvatning til náms
Nokkur sveitarfélög hafa farið þá leið að 
hvetja fólk til mennta í leikskólafræðum 
með launuðum námsleyfum og náms
styrkjum. Hjá aðildarsveitarfélögum 
Odda bs. hafa um nokkurt skeið verið 
í gildi reglur um launuð námsleyfi og 
nokkrir starfsmenn hafa nýtt sér þetta. 
Í átakinu sem nú hefur verið hrundið af 
stað hjá Odda bs. þá er um mun sterk
ari hvatningu að ræða því auk laun
aðra námsleyfa þá verði boðnir fram 
hreinir námsstyrkir. Slíkir styrkir eru 
mögulegir í ákveðinn fjölda námsanna, 
gegn ákveðinni námsframvindu, og eiga 
við um nám til diplóma, bakkalár og 

meistaragráðu en geta einnig fallið að 
lokaverkefnum sem tengjast leikskólum 
Odda bs. Sérstakar reglur hafa verið 
settar um styrkina á grunni Skólastefnu 
Rangárþings ytra og Ásahrepps 2016 – 
Göngum glöð til verka – og gilda um 
nema sem leggja stund á háskólanám 
í leikskólakennarafræðum og annað 
hvort vinna í leikskólum Odda bs. eða 
hafa áform um að gera það. 

Markmið átaksins er að hækka 
menntunarstig starfsmanna í leik
skólum Odda bs. og er liður í því að 
fjölga fagmenntuðu starfsfólki þeirra 
þannig að í árslok 2017 verði a.m.k. 2 
af hverjum 5 starfsmönnum mennt
aðir leikskólakennarar og 2 af hverjum 
3 starfsmönnum árið 2020 líkt og 
kveðið er á um í lögum nr. 87/2008 um 
menntun og ráðningu kennara og skóla
stjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 
framhaldsskóla í lögum um starfsmenn 
leikskóla. 

Frekari upplýsingar um þetta metn
aðarfulla átak sem við erum mjög stoltar 
af má finna á slóðinniwww. ry.is/efni/
fræðslu_og_uppeldismál. Höfundar eru 
leikskólastjórar hjá Odda bs. Auður Erla 
Logadóttir leikskólastjóri Heklukoti og 
Sigrún Björk Benediktsdóttir leikskóla
stjóri leikskólanum Laugalandi. 

Auður Erla Logadóttir og Sigrún 
Björk Benediktsdóttir á ry.is

Rangárþing ytra og Íshestar bjóða 
upp á fjallferðir fyrir ferðamenn
Á dögunum var undirritaður sam

starfssamningur milli Rangár
þings ytra og Íshesta. Samningurinn 
felur í sér að Íshestar munu bjóða uppá 
ferðir fyrir ferðamenn í fjallferðir á 
Rangárvalla og Landmannaafrétt 
haustið 2016. Íshestar munu annast 
sölu á ferðum og allt utanumhald áður 
en ferðamönnum er komið í hendur 

fjallmanna. Eftir það munu ferðamenn 
fara með sem hluti af fjallmönnum og 
upplifa þeir því eins sterkt og hægt 
er þann einstaka hlut að fara á fjall. 
Þetta er ekki í fyrsta skipti sem sam
starfssamningur hefur verið á milli 
þessara aðila og hafa ferðamenn farið 
með á báða afréttina. Þetta hefur gefið 
virkilega góða raun

Minningarsteinn um Lárus 
Jakobsson afhjúpaður 1. maí
Þann 1. maí var minningarstein 

um Lárus heitinn Jakobsson, 
sem lést langt um aldurfram 36 ára 
gamall, afhjúpaður. Lárus var frum
kvöðull af stofnun Tommamóts Týss, 
sem síðar varð fyrirmynd annara 
knattspyrnumóta sem haldin eru um 
allt land. Eyjar. net greinir frá. 

Nokkrir vinir Lárusar reistu 
þennan stein og er verkið stutt af 
Vestmannaeyjabæ, Knattspyrnu
sambandi Íslands, Skeljungi, Ísfélagi 
Vestmannaeyja og Eimskip. Afhjúpun 
minningarsteinsins, sem reistur er 
austan við Týssheimilið, verður þann 
1. maí nk. kl. 16: 30 á fyrsta heimaleik 
ÍBV og afmælisdegi Týss. 

Eftifarandi texti er á steininum: 
Með eldmóði sínum, framkvæmdar

gleði og þrautseigju lagði hann 
grunn að fyrsta stórmótinu fyrir 
ungt knattspyrnufólk á Íslandi árið 
1984. Lífsstarf Lárusar er samferðar
mönnum innblástur til góðra verka í 
þágu samfélags síns og íþróttahreyf
ingarinnar. 

Lárus Jakobsson.  Mynd/sigurgeir.is

Sigrún Björk.auður Erla.

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
KEMUR ÚT HÁLFSMÁNAÐARLEGA OG ER DREIFT Í 10.500 
EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI OG FYRIRTÆKI Á SUÐURLANDI

Auglýsingasíminn er 578 1190  Netfang: auglysingar@fotspor.is.



 

 

Ef þú ert að leita að rúmgóðum bíl er Golf Variant Metan svarið. Hann er umhverfisvænn, fær frítt í stæði, gengur bæði fyrir metani 
og bensíni og kemur þér allt að 1.300 km á áfyllingunni. Skiptu yfir í Golf Variant Metan og láttu fara vel um þig og þína.

Bílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · Selfossi · Sími 480 4000 · www.bilasalaselfoss.iswww.volkswagen.is

Golf Variant Trendline 1.4 TGI Metan beinskiptur: 

3.190.000 kr.
Sjálfskiptur: 3.390.000 kr.

Spar á krónurnar 
     – örlátur á kílómetrana.



samsungsetrid.is

55” Samsung JU6075

Verð áður kr. 239.900,-  Nú: 189.900.-
55” Samsung JU8005

Verð áður kr. 379.900,-  Nú: 329.900.-

30% afsláttur 
af MultiRoom hátölurum og Soundbar 

bæði bognum og beinum
R3

WAM3500
HW-J8511

65” Samsung JS9005

539.900.-EM verðlækkun kr. 110.000,-  Nú kr:

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

TILBOÐ
EM

Sjáðu alla leikina á EM
í Samsung háskerpu

Leikir í F-riðli

Lægsta 
55” verðið!

EyRAVEgi 32 · SELFoSS · SíMi 480 1160HiLMiSgötU 4 · VEStMANNAEyJUM · SíMi 481 3333

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

Himnasending?
Ný Happaþrenna er komin
á næsta sölustað.

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

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

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

Auga fyrir auga?
Ég slysaðist til að horfa á mynd

band þar sem tveir unglingar eru 
að ganga í skrokk á liggjandi unglings
stúlku og einn stendur hjá og tekur allt 
upp.

Ég heyri hjálparöskrin í henni óma í 
höfðinu á mér þar sem grátandi skjálf
andi rödd kallar ,,fyrirgefðu“.

Auðvitað bregst manneskja í neyð 
við með þessum hætti, telur sjálfa sig 
vera ábyrga á barsmíðunum á sér og 
hugsar ,,ég hlýt að eiga þetta skilið“. 
Þetta eru ákveðin varnarviðbrögð því 
innst inni neitum við að trúa að önnur 
manneskja hati okkur svona mikið eða 
hafi það í sér að gera einhverjum öðrum 
eitthvað svona.

Einelti er ótrúlega flókið fyrirbæri 
sem virðist vera erfitt að uppræta, 
það liggur undir niðri, kraumar hjá 
ákveðnum einstaklingum, þörfin til 
að láta öðrum líða ílla, setja þá niður, 
neðar en maður sjálfur, goggunarröðin 
skýr og jafnvel þörf fyrir að meiða lík
amlega.

Samfélagsmiðlarnir öskra að for
eldrarnir séu gerðir ábyrgir, foreldrarnir 
eigi að taka á gerendunum, jafnvel hýða 
þá og kenna þeim lexíu.

Kennum við börnum og unglingum 
að hætta að beita aðra andlegu og lík
amlegu ofbeldi með því að beita þau 
andlegu og líkamlegu ofbeldi? Hvenær 
hefur það gefist vel? Ég hef ekkert fyrir 
mér hvað þetta tiltekna mál varðar en 
eitt er ekki ólíklegt, að barn eða ung
lingur sem hefur þörf til að skaða aðra 
manneskju með þessum hætti, hefur 
verið sköðuð að einhverju leyti sjálf.

Börnin læra það sem fyrir þeim er 
haft.

Skólasamfélagið hefur þá ábyrgð að 
kalla til sérfræðinga til að að hjálpa 
gerendum við að breyta sinni hegðun, 
og henni er breytt með að tækla tilf
inningarnar, þessar vondu tilfinningar, 
þessi skaði og þörf til að láta aðra mann
eskju í raun spegla sína eigin vanlíðan.

Við þurfum að sjá málin fyrir það 
sem þau í raun og veru eru og vinna 
með þau, með ást og hlýju.

LUV always wins.


