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Fánar og veifur í úrvali

Er með mesta úrval fána á landinu,
ef hann er ekki til !  búum við hann til.
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Blautt í blautt
Jón Ingi sýnir 
á Eyrarbakka

bls. 8.

Viljum bæta við nýrri vídd í miðbæinn
-segir Guðjón Arngrímsson í viðtali við Suðra um áform um nýjan miðbæ á Selfossi.

Deiliskipulag að nýjum miðbæ 
Selfoss er að fara í lögformlegt 
auglýsinga- og umsagnarferli 

þessa dagana. Sigtún þróunarfélag ehf. 
hefur vilyrði bæjarráðs fyrir úthlutun 
miðbæjarreitsins við Tryggvatorg hjá 
Ölfusá rbrú, sem hefur beðið upp-
byggingar um árabil. Þróunarfélagið 
hefur kynnt hugmyndir sínar um útlit 

húsa og umhverfis. Forráðamenn þró-
unarfélagsins eru sannfærðir um að 
Selfoss geti orðið í hópi vinsælustu við-
dvalarstaða ferðafólks. 

Guðjón Arngrímsson hefur starfað við 
flug og ferðaþjónustu um árabil og er 
ásamt Leó Árnasyni annar af tveimur 
helstu frumkvöðlum verkefnisins á Sel-
fossi. „Við Leó erum báðir Selfyssingar og 

höfum sterkar taugar til umhverfisins og 
fólksins á svæðinu. Í raun má segja að við 
viljum nýta það mikla tækifæri sem mið-
bæjarreiturinn felur í sér til þess að bæta 
nýrri vídd í bæjarlífið á Selfossi um leið og 
metnaðurinn stendur til þess að auka hlut 
Árborgar í ferðaþjónustu á Suðurlandi,“ 
segir Guðjón í samtali við Suðra. 

Frh. bls. 9. 
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Alltaf eitthvað nýtt og spennandi 

Frum varp um útboð á nýrri 
ferju til Vestmannaeyja
Frum varp um heim ild til útboðs 

vegna nýrr ar Vest manna eyja-
ferju sem á að leysa Herjólf að 

hólmi hef ur verið lagt fram á Alþingi. 
Verði það óbreytt að lög um má gera 
ráð fyr ir að kostnaður rík is ins vegna 
kaupa á nýrri ferju nemi allt að 4,8 
millj örðum króna. Nýj an ferj an á að 
vera hag kvæm ari í rekstri og með 
hærra þjón ustu stig. 

Með frum varpi fjár málaráðherra er 
Vega gerðinni veitt heim ild til að láta 
fara fram útboð þar sem valið stend ur 
á milli þess að gerður verði þjón ustu-
samn ing ur um smíði og rekst ur skips 
til allt að tólf ára eða að samið verði um 
smíði skips fyr ir allt að 4,8 millj arða á 
verðlagi í árs lok 2015. Vega gerðin má 
ganga að hag kvæm asta til boði í hvorn 
kost inn sem er enda liggi fyr ir full-
nægj andi fjár heim ild ir til verks ins eða 

tryggt sé að samn ing ur sé með skýr um 
fyr ir vara um það. 

Gert er ráð fyr ir að við lok hins tólf 
ára frests eign ist ríkið skipið á hra kv irði 
sem nem ur um 36% af væntu kaup-
verði. Með öðrum orðum er gert ráð 
fyr ir að rík is sjóður kaupi skipið fyr ir 
um 1,4 mia. kr. á verðlagi fjár laga 2016 
en til þess þyrfti þá sér staka fjár heim ild 
þegar þar að kem ur. 

Sú hönn un sem fyr ir liggi, m.a. 
djúprista og skrokklag, miðist við þær 
aðstæður sem eru í Land eyja höfn. Út-
boðsgögn geri ráð fyr ir 69 metra langri 
ferju sem get ur flutt 540 farþega. Ferj an 
verði álíka stór og Herjólf ur en taki 
fleiri bif reiðar í hverri ferð eða 72 í stað 
tæp lega 60 bif reiða. Ferj an risti hins 
veg ar mun grynnra en Herjólf ur, eða 
2,8 metra í stað 4,3 metra. Ferj an muni 
geta siglt til Þor láks hafn ar við erfiðar 

aðstæður á aðeins 5–10 mín útna lengri 
tíma en Herjólf ur. Sam kvæmt áætl-
un um Vega gerðar inn ar sé gert ráð fyr ir 
að ný ferja geti siglt til Land eyja hafn ar 
í 76–89% til vika á ári eða 84% sam-
kvæmt miðspá. 

Verði frum varpið að lög um er gert 
ráð fyr ir að hægt verði að aug lýsa út-
boðið í sum ar byrj un og að hægt verði 
að opna það síðsum ars eða í haust. 
Reikna má með 2–3 mánuðum í að 
meta til boð og und ir búa samn ings gerð. 
Miðað við það má gera ráð fyr ir að 
hægt verði að samþykkja ásætt an legt 
til boð og rita und ir samn ing á vetr-
ar mánuðum. Í útboðsgögn um verður 
gert ráð fyr ir að af hend ing ferj unn ar 
verði um mitt ár 2018 eða fyrr ef kost ur 
er. Á móti út gjöld un um er gert ráð fyr ir 
að tekj ur rík is ins af sölu á gamla Herj-
ólfi geti numið um 500–700 m. kr. 

Fyrirmyndarfyrirtæki 2016

Óskar fékk Morgun-
blaðshnakkinn á Hólum
Selfyssingurinn Óskar Hró-

bjartsson útskrifaðist frá Há-
skólanum á Hólum í Hjaltadal 

um helgina. Hann náði einstaklega 
góðum árangri í námi sínu og hlaut 
Morgunblaðshnakkinn fyrir besta 

heildarárangurinn í reiðmennsku 
á námstímanum. Hér er Óskar við 
útskriftina með verðlaunagripinn 
og gæðinginn Létti frá Þjóðólfshaga. 
Suðri óskar kappanum til hamingju 
með glæsilegan árangur. 

Hér tekur Eldhúsið við viðurkenningu fyrir að taka þátt í Fyrirmyndardeginum. 
Vinnumálastofnum þakkaði veitingastaðnum Eldhúsinu á Selfossi kærlega fyrir 
þátttökuna. Það eru mæðgurnar Katharina Sybilla Snorradóttir og Karóína 
H. Eggertsdóttir sem tóku við viðurkenningunni. Eldhúsið á Selfossi er mjög 
vinsæll veitingastaður sem býður upp á sérlega góða rétti á afar sanngjörnu 
verði, enda hefur staðurinn gengið vel frá því að fjölskyldan opnaði hann.

Bæjarstjórn lýsir yfir áhyggjum af fjármagni 
sem ætlað er til rannsókna á Grynnslunum
Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Horna-

fjarðar ályktaði á fundi sínum þann 
10. maí um tillögu til þingsályktunar 
um samgönguáætlun sem er til um-
ræðu í Alþingi, bæjarstjórn tók undir 
bókun bæjarráðs, sem hljóðar svo; 

„Bæjarráð gerir alvarlega 
athugasemd við áætlaðar fjárhæðir til 

rannsókna á Grynnslunum og innsigl-
ingu um Hornafjarðarós. Einnig furðar 
bæjarráð sig á hve litlum fjármunum er 
varið til fækkunar á einbreiðum brúm á 
þjóðvegum landsins. Færa má fyrir því 
haldbær rök að slíkar framkvæmdir eru 
ein mesta öryggis- og samgöngubót á 
þjóðvegum.“

80 ára afmælishátíð 
Umf. Selfoss
Ungmennafélag Selfoss fagnar 

80 ára afmæli í ár, en félagið 
var stofnað 1. júní 1936, 

sem gerir félagið eitt hið elsta á Sel-
fossi. Frá upphafi hefur félagið lagt 
sig fram um að drífa samfélagið með 
sér hvort sem er í íþróttum, félagstarfi 
eða menningartengdum viðburðum. 
Fjöldi sjálfboðaliða kemur að starfi fé-
lagsins og má nærri geta að í áttatíu ár 
sögu þess hafi hver einasti íbúi Selfoss 
með einum eða öðrum hætti tengst 
félaginu. Uppbygging félagsins og allt 
starf þess er þrotlaus vinna ótal margra 
aðila sem koma að og leggja starfinu 
lið. Við búum að því að duglegir og 
drífandi einstaklingar veljast til forystu 
í félaginu, einstaklinga sem setja félagið 
sitt ávallt í fyrsta sæti. 

Eins og áður segir hófst saga félagsins 
þann 1. júní 1936 þegar Ungmenna-

félagið Tíbra var stofnað á fundi í 
Tryggvaskála en nafni þess var fljót-
lega breytt í Ungmennafélag Selfoss. 

Í tilefni þessa merka áfanga heldur 
félagið glæsilega afmælishátíð laugar-
daginn 28. maí þar sem lögð verður 
áhersla á hreyfingu og gleði fyrir alla 
fjölskylduna. 

Afmælishátíðin hefst með Grýlu-
pottahlaupinu kl. 11: 00 og sérstök há-
tíðardagskrá verður í íþróttahúsinu kl. 
14: 00. Afmælishátíðinni lýkur á Selfoss-
velli kl. 16: 00 þegar mfl. kvenna tekur 
á móti Blikum í Pepsi-deildinni en í 
tilefni afmælisins verður frítt á völlinn. 

Hátíðin er auglýst betur á heimasíðu 
Umf. Selfoss en við hvetjum Selfyssinga 
og nærsveitarfólk til að taka daginn frá 
og hlökkum til að sjá ykkur á afmæl-
ishátíðinni. 

Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri
Ungmennafélags Selfoss
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Landslag stjórnmálanna hefur breyst umtalsvert í sviptingum síðustu ára. 
Sjálfstæðisflokkurinn sem ríkti yfir landi og þjóð stóran hluta 20. aldarinnar 
var sjaldan fjarri 40% fylgi.  Úr þeirri stöðu stjórnaði hann landinu í skjóli 

sundrungar vinstra megin miðjunnar, sameinuð hreyfing hægriaflanna í landinu 
sem náði langt út fyrir raðir hefbundinna hægri flokka. 
Nú rokkar fylgi hans á bilinu 25-30% og þykir þokkalegt, miðað við allt sem á 
hefur gengið en flokkurinn er fjarri fyrri stöðu, sem áður var almennt talið að 
ekkert gæti haggað.
Viðreisn heldur stofnfund sinn í vikunni. Enn er ómögulegt að segja til um gengi 
flokksins í komandi þingkosningum. Miðað við málefnastöðuna ætti honum að 
geta gengið vel: Hófsöm og frjálslynd miðjustefna með áherslu á frjálsa verslun og 
lúkningu aðildarviðræðna við ESB eru stefnumál sem höfða til margra sem eru á 
eða nálægt miðju stjórnmálanna. 
Tilfærsla Sjálfstæðisflokksins til hægri og römm andstaða hans gegn aðildarvið-
ræðuferlinu við ESB takmarka sókn hans til aukins fylgis og skaffar Viðreisn mikið 
andrými, sem enn of snemmt að segja til um hvort flokknum nýja takist að nýta 
sér. En markið er galopið og færið til staðar.
Það væri óskynsamlegt af Viðreisn að skilgreina sig ákveðið hægra megin miðjunnar. 
Á miðjunni og til vinstri við hana er mikið af munaðarlausu fylgi á floti. Frjálslyndur 
flokkur með skýrar áherslur í velferðarmálum og vaska sveit frambjóðenda getur 
sópað til sín fylgi, en á miðju stjórnmálanna er nú mikið pláss.
Framsókn var þar áður en er nú að miklu leyti til hægra megin við Sjálfstæðis-
flokkinn, þó kjarna fylgi flokksins til sveita sé almennt félagslega sinnað fólk sem 
á lítið sameiginlegt með stórkapítalinu af höfuðborgarsvæðinu. 
Mestan vanda glímir Samfylkingin við. Formlegur handhafi jafnaðarstefnunnar í 
íslenskum stjórnmálum er nú í svo djúpstæðum vanda að sjálf tilvist flokksins er 
í húfi. Vegna vanda flokks jafnaðarmanna og félagshyggjufólks er mikið rými frá 
miðju og til vinstri í hinu hefbundna litrófi, nái flokkurinn ekki vopnum sínum 
og fyrra flugi.
Björt framtíð klauf Samfylkinguna fyrir fjórum árum og tók af henni fylgi, þingmenn 
og fólk. Nú er sá flokkur í sárum, og á í enn meiri vanda en Samfylkingin sem á, þrátt 
fyrir allt, mikið og seigt bakland. Það er m.a. að finna í 16 þúsund skráðum félögum 
og neti fólks og skipulags um allt land, í sveitarstjórnum og sterkum flokksfélögum. 
Að slíku baklandi býr Björt framtíð ekki í sama mæli og því eru vandi fyrir flokkinn 
að ná viðspyrnu. 
Nái Samfylkingin sér ekki á strik á næstu mánuðum, að loknum landsfundi og 
formannskjöri í júní, blasir við að fram mun koma stjórnmálaafl sem höfðar til 
þess 27-31% atkvæða kjósenda sem var gengi flokksins í fernum kosningum frá 
1999-2009. Hvort sem er með nýrri Samfylkingu frjálslynds og félagslega sinnaðs 
fólks eða með öðrum hætti.
Spennandi tímar eru framundan í stjórnmálunum og spurt að leikslokum, en allt 
getur þetta tekið stakkaskiptum á fáeinum dögum. Flokkar risið og hnigið og aðrir 
sem illa er spáð fyrir nú náð sér á strik, þó mikið þurfi að koma til. Pírötum og 
Vinstri grænum gengur vel nú um stundir þar sem mikið af fylginu vinstra megin 
við miðjuna millilenti vegna óánægju með Samfylkingu, Framsókn og Bjarta 
framtíð. Hvort það leitar heim aftur kemur í ljós á sjóðheitu pólitísku sumri sem 
senn gengur í garð.

Björgvin G. Sigurðsson.

Vinstra megin 
við miðju
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Suðri inn á hvert heimili!

Þytur frá Neðra-Seli 
á húsmáli á Skeiðvöllum
Þytur frá Neðra-Seli, er einn af bestu 

stóðhestum landsins. Hann verður 
á húsmáli frá 20. maí á Skeiðvöllum, 
til 10. júní og eftir það í girðingu í 
Mið-Seli. Þytur hefur hlotið 1. verð-
laun fyrir afkvæmi og eru þau almennt 
hágeng með mikla skeiðgetu. Þytur er 
undan Ófeigi frá Flugumýri og Freyju 
frá Kvistum. Ræktandi hans er Finnur 
Egilsson. 

Hæsti kynbótadómur Þyts er 8,43, 
þar af 9 fyrir tölt, fet, vilja/geðslag og 
skeið. Undan Þyt hafa komið 14 fyrstu 
verðlauna hross. Húsmál kostar 70.000 

kr og gangmál 100.000 m/öllu. Upplýs-
ingar á info@iceevents.is eða í síma 899 
5619 eða 893 3585. 

Katrín Sigurðardóttir, Skeiðvöllum, 
situr Þyt á Reykjavíkurmeistara-
mótinu.  Mynd Lisbeth Sæmundsson.

Hollywood Hornafjörður
Þann fyrsta júní næstkomandi 

fer af stað kvikmyndanám-
skeiðið, Hollywood Horna-

fjörður sem er haldið af þeim Natani 
Jónssyni og Emil Morávek. Þar fá 
ungmenni Hornafjarðar tækifæri 
til þess að læra grunnreglur kvik-
myndagerðar. Þetta verður skapandi 
og skemmtilegt þar sem þáttakendur 
fá að varpa sínum eigin hugmyndum 
upp á hvíta tjaldið. 

Námskeiðið samanstendur af 

tíu fyrirlestra-og verkefnatímum 
sem dreifast yfir mánuðinn. Gesta-
kennarar úr bransanum munu koma í 
heimsókn og veita innsýn inn í brans-
ann og vinnu sína. Fyrir utan það 
munu nemendur leysa ýmis verkefni 
og taka upp stuttmynd sem verður 
sýnd í lok mánaðarins. Námskeiðið 
er ætlað fólki á aldrinum 13-20 ára. 

Til þess að skrá sig á námskeiðið 
þarf að senda tölvupóst á netfangið 
hollywoodhofn@gmail.com

„Skammtímaleiga húsnæðis 
ekki lengur leyfð í Vík“
Í raun er ótrúlegt hvað margir 

lesa eingöngu fyrirsagnir a.m.k. 
ef marka má umræðuna og við-

brögð margra við „banni við skamm-
tímaleigu húsnæðis í Vík“. Þetta sást 
vel í umfjöllun um þetta mál í síðasta 
blaði Suðra. Þar voru ýmsir tilbúnir 
til að lýsa skoðunum sýnum á þessu 
máli án þess að hafa kynnt sér um 
hvað það snérist. En svo allrar sann-
girni sé gætt þá þá á það ekki við um 
alla viðmælendur blaðsins. 

Í umfjöllun undanfarinna daga 
um framangreint vantaði nokkuð á 
nákvæmni í fréttaflutningi. Þar sem 
oft er erfitt að leiðrétta það sem búið 
er að setja fram og ég hef verið hafður 
fyrir þessu flestu, langar mig til að 
koma eftirfarandi á framfæri: 

Samþykkt sveitarstjórnar 
er þannig: 
Sveitarstjórn samþykkir að með vísan 
í reglugerð nr. 585/2007 verði eftir-
farandi takmörkun er varðar útleigu 
á íbúðarhúsnæði til gistingar í þétt-
býlinu í Vík bætt inn í greinargerðina 
með breytingu á aðalskipulagi Mýr-
dalshrepps: 

• Útleiga íbúðarhúsnæðis til 
gistingar í flokki II samkvæmt 
skilgreiningu reglugerðarinnar er 
óheimil, þó verði þau leyfi sem 
veitt hafa verið vegna gistingar í 
flokki II í þéttbýlinu í Vík fram-
lengd til ársins 2022, verði eftir 
því leitað. 

• Heimagisting verði heimiluð, en 
verði að hámarki 10 gistirými 
í samræmi við skilgreiningu 
byggingarreglugerðar á flokkun 
húsnæðis m.t.t. brunavarna. Sýna 
verður fram á að næg bílastæði 
verði við húsið, það rækilega 
merkt og að starfsemin muni ekki 
hafa truflandi áhrif á íbúðabyggð. 

Til útskýringa: Með flokki II í 5. 
gr. reglugerðar nr. 585/2007 er átt við 
gististað án veitinga. Alltaf þegar sótt 
hefur verið um heimild til að leigja 
út íbúðarhús til ferðamanna, er sótt 
um leyfi til að reka gistihús í flokki 
II. Tegund gististaðarins er skilgreind 
í 6. gr. reglugerðar nr. 587/2007 en 
þar er e) liður skilgreindur sem leiga 
á íbúðarhúsi til gesta sem fellur ekki 
undir húsaleigulög. 

Takmarkanir á útleigu til gesta í 
samþykkt sveitarstjórnar ná aðeins 
til þéttbýlisins í Vík og eingöngu til 
útleigu á íbúðarhúsum, heimagisting 
sem er leiga á herbergjum inni í 
íbúðum fólks sem þar á sitt lögheimili 
er ekki háð þessum takmörkunum og 
verður áfram leyfð séu bílastæði næg 
og merkingar í lagi. 

Í einhverjum fjölmiðlinum var 
látið að því liggja að hér hafi annar-
leg sjónarmið fulltrúa í sveitarstjórn 
Mýrdalshrepps ráðið för. Helst var á 
þeirri umfjöllun að skilja að sveitar-
stjórnarmenn sem sumir hverjir koma 
nálægt ferðaþjónustu vildu takmarka 
möguleika annarra á að komast að á 
þeim markaði. 

Ekkert er þó fjarri sanni sem best 
sést á nýju aðal- og deiliskipulagi 
fyrir þorpið í Vík, sem sama sveitar-
stjórnin hefur samþykkt og nú er á 
lokametrunum í auglýsingarferli. Þar 
verða auglýstar til umsóknar 10 nýjar 
lóðir undir hverskonar þjónustu við 
ferðamenn, bæði til gisti- veitinga- og 
verslunarreksturs. Það er því í raun 
verið að bæta við og opna á nýja 
möguleika í rekstri ferðaþjónustunnar 
í sveitarfélaginu, en ekki takmarka að 
öðru leyti en að ekki veður heimilt að 
breyta íbúðarhúsum í gistihús. 

Meðfylgjandi er mynd sem sýnir 
þetta nýja deiliskipulag af austurhluta 
Víkurþorps.

Ásgeir Magnússon, 
 sveitarstjóri Mýrdalshrepps.

Ásgeir magnússon.



Koparinn er sígildur 
enda er koparlitaða 
pressukannan vinsæl.

Þrjú merki sem gott 
er að leggja á minnið
Tímalaus hönnun sem hentar 

vel sem gjafavara.
Fjölbreyttar lausnir til 

hagræðingar fyrir heimilið.
Hágæða hársnyrtivörur fyrir 

konur og karla.

Retro Bin
Þessi með kúlulaga loki og fótstigi.
Til í ýmsum retro litum.

Straubretti

Brettin eru öll 
með skrautlegu 
áklæði og með 
mismunandi 
palli fyrir 
straujárn.

Stafrænar eldhúsvogir
Ómissandi gæðagripir og sannkölluð 
eldhúsprýði. Til í nokkrum litum.

Braun rakvél Sport
197-1

Kr. 12.900,-

Braun hárskeri
hc3050

Kr. 7.990,-

Braun rakvél
380

Kr. 26.900,-

vatnsheld

Braun rakvél 
320-4

Kr. 19.900,-

Pizzasteinn, hnífur og platti. Saman í setti.

Saltið og piparinn saman í einum stauk. Það fer 
bara eftir því í hvora áttina þú snýrð. Hin fullkomna 

salt og piparkvörn. Til í ýmsum litum.

Salt- og piparkvörn í sama stauknum

Rúmgóður 
brauðkassi með 
skurðarbretti.

Brauðkassi og skurðarbretti

Pressukönnur í úrvali

Réttu græjurnar fyrir pizzabaksturinn

Braun hárblásari
hd550

Kr. 7.990,-

BRAUN Háreyðingartæki
Silk-épil5 Legs&Body

Kr. 16.900,-

vatnsheld

Braun sléttujárn
SatinHair-st510

Kr. 7.990,-

Verð frá kr: 5.490,-

Verð frá kr: 5.990,-

Verð kr: 5.990,-

Verð kr: 12.990,-

Verð kr: 6.990,-

Verð kr: 
3.990,-

Verð kr: 5.490,-

Litir og munstur
Ruslaföturnar frá Brabantia eru heimilisprýði á 
meðan þær gegna hlutverki sínu.

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



Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar
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Kiriyama Family á þriðja vin- 
sælasta lag RÁSAR 2 frá upphafi
Eiríkur Hauksson er í efsta sæti 

lista vinsælustu laga Rásar 2 
með lagið „Gaggó Vest“. Í öðru 

sæti þessa samantektarlista allra Vin-
sældalista Rásar 2 er sænska sveitin 
Europe með lagið „The final count-

down“ og í þriðja sætinu er íslenska 
hljómsveitin Kiriyama Family frá 
Eyrarbakka, Stokkseyri og Selfossi 
með lagið „Weekends“. 

Safnar fyrir útgáfu 
á Karolina Fund
Ljóðskáldið Kristian Guttesen 

hefur hrundið af stað söfnun 
á Karolina Fund fyrir útgáfu 

tveggja bóka. Í fyrra kom safnið Ei-
lífðir – Úrval ljóða 1995-2015, en útgáfa 
þeirrar bókar varð einmitt að veruleika 
í gegnum samfélagslega söfnun á 
fyrrnefndri síðu. 

„Það hefur lengi verið draumur minn 
að gefa út tvær bækur á sama tíma og 
segja má að reynslan af söfnuninni í 
fyrra, sem í allan stað var jákvæð og 
hvetjandi, hafi blásið mér kjarki í brjósti“ 
segir Kristian. Bækurnar, sem nú er 
von á, nefnast Englablóð og Hendur 
morðingjans. Sú fyrri inniheldur ljóð 
og prósa, bæði stutta og langa, en seinni 
bókin, Hendur morðingjans, er stakur 
ljóðabálkur. Að sögn Kristians hafa sum 
ljóðanna úr hinum væntanlegu bókum 
áður birst í tímaritum. 

Kristian hefur frá tvítugsaldri birt ljóð 
og sögur í tímaritum og dagblöðum á 
Norðurlöndum og hafa verk eftir hann 
verið þýdd á albönsku, dönsku, ensku, 
frönsku, malayalam, norsku og spænsku. 

„Söfnunarsíðan Karolina Fund virkar 
þannig að maður gefur sér eitthvert til-
tekið markmið og ákveðinn tíma til að 
ná því. Ef takmarkið næst ekki innan 
þess tíma, eru engin framlög innheimt. 
Hér er um útgáfu tveggja bóka að ræða 
og þarf ég því að setja markið hátt, þar 
sem prentun, ritstjórn, hönnun kápu 

og önnur aðkeypt vinna kostar sitt,“ 
segir Kristian sem er bjartsýnn á að ná 
settu marki. 

„Grunnforsenda þess að ná árangri 
er að trúa á möguleikana, það eru 
möguleikarnir sem fleyta okkur áfram 
í tilverunni,“ bætir Kristian við í samtali 
við DV. 

Ljóð vikunnar er eftir skáldið 
snjalla Kristian Guttesen:
SEINNA…

Stundum sátuð þið heilu næturnar 
og spjölluðuð um lífið

og framtíðardrauma ykkar beggja.
Þið létuð hugann reika og skipu-

lögðuð lífið til hins ýtrasta.
Hlustuðuð á tónlist eða skoðuðuð 

næturhimininn.
Hún kemur heim um kvöldið. Þurfti 

víst ekki að gista á spítalanum.
„Þannig að þetta gekk allt vel?“
„Jú jú, prýðilega en núna er ég alveg 

aðframkomin.“
Og fljótlega er hún sofnuð.
Þegar þú vaknar um nóttina er hún 

grátandi
og hvernig sem þú reynir er engin 

leið að hugga hana.
Hún hvíslar gegnum táraflóðið: 

„Það er allt of seint.
Fóstrið er farið. Af hverju vorum við 

að eyða því?
Gátum við ekki bara verið fátæk og 

hætt í þessum andskotans skóla?“
Þú reynir að sefa hana. „Svona nú.“
En innra með þér langar þig að 

öskra:
Hvað var það sem ég grátbað þig 

um?

Af hverju skildir þú það svona seint!
Þú minnist þess þegar þið voruð ný-

byrjuð saman og hugsuðuð um barn-
eignir sem sjálfsagðan hlut og jafnvel

tilhlökkunarefni…
„Ætlar þú þá að vakna á næturnar 

og skipta á barninu?“
„Hvaða læti eru þetta, heldurðu að 

karlmenn axli enga ábyrgð?“
Þetta virðist hafa gerst í allt öðrum 

heimi sem er ekki í neinum tengslum 
við þann sem þið lifið í nú.

Eftir þetta verða sum umræðuefni 
útilokuð og dagurinn ónýtur ef þið 
sjáið ungt par í göngutúr með barna-
vagninn sinn.

Á kvöldin leigið þið vídeó til þess 
eins að dreifa huganum.

Grátandi trúðar dvelja í svefnher-
berginu ykkar og syngja

bí bí og blaka
um nætur.
Trúðar sem stíga fábreyttan brúðar-

vals við lag sem aldrei
deyr út.

(Úr bókunum:
Glæpaljóð, 2007;

Eilífðir – Úrval ljóða 1995–2015, 
2015)

Skuldahlutfall Ölfuss 
komið niður í 91%
Ársreikningur Sveitarfélagsins 

Ölfuss fyrir árið 2015 var 
tekinn til síðari umræðu fyrir 

nokkru og var afkoma samstæðunnar 
jákvæð um 6 m. kr. en í fjárhagsáætlun 
ársins 2015 var gert ráð fyrir um 58 m. 
kr. afgangi. 

Þegar talað er um samstæðu sveitar-
félags þá er verið að tala um A og B 
hluta starfseminnar. 

A-hlutinn er sá hluti af starfseminni 
sem er að mestu leyti fjármagnaður 
með skatttekjum og undir hann fellur 
m.a. fræðslustarfsemi, félagsþjónusta, 
íþrótta- og æskulýðsmál, umhverfis-
mál, skipualgsmál og hreinlætismál. 
A-hlutinn, er kjölfestan í rekstri 
sveitarfélaga. 

B-hluti er sá hluti starfseminnar sem 
er að mestu eða öllu leyti fjármagnaður 
með þjónustutekjum og undir hann 

falla m.a. hafnarsjóður, félagslegar 
íbúðir, vatnsveita, og fráveita. 

Þegar einungis A-hlutinn er skoð-
aður þá má sjá að rekstrarniðurstaðan 
var neikvæð um 21,6 m. kr. eftir fjár-
magnskostnað en samkvæmt fjárhags-
áætlun ársins 2015 var gert ráð fyrir um 
23 m. kr. afgangi. 

Engin ný lán voru tekin á árinu og 
lækkuðu langtímaskuldir um 88 m. kr. 

en á sama tíma var fjárfest í varanlegum 
rekstrarfjármunum fyrir um 123 m. 
kr. Veltufé frá rekstri samstæðunnar 
var 215 m. kr. , handbært fé 151 m. 
kr. og eiginfjárhlutfallið hélt áfram að 
styrkjast og var í lok árs 52%. 

Skuldahlutfall sveitarfélagsins hefur 
farið stöðugt lækkandi á síðustu árum 
frá því sem það var mest 198% og í 
árslok 2015 var það um 91% en skv. 
sveitarstjórnarlögum mega heildar-
skuldir og skuldbindingar samstæð-
unnar ekki vera hærri en sem nemur 
150% af reglubundnum tekjum. 

Samkvæmt bókun bæjarstjórnar þá 
var rekstur sveitarfélagsins „með svip-
uðum hætti og undanfarin ár og unnið 
var áfram að því að bæta og styrkja 
innviði þess til þess að gera það enn 
betur hæft til þess að mæta óskum íbúa 
um enn betri þjónustu. “

Skein yfir landi
Sýning Myndlistarfélags Árnes-

sýslu í Njálusetri á Hvolsvelli 
verður opnuð á sjómanna-

daginn, sunnudaginn 5. júní kl. 16: 
00 opið til 7. júlí. 

Þetta er í fyrsta sinn sem Myndlist-
arfélagið sýnir í Rangárvallasýslu og 
er það okkur mikil ánægja að kynna 
okkur og verk okkar í Njálusetri. 

Við opnunina verður flutt dagskrá 
sem nefnist: 

„Hér vil ég una ævi minnar daga“
Stolzenwald bræður, af fögrum 

fósturjarðar ströndum,  flytja 
Gunnarshólma, orðlistaverk Jónasar 
Hallgrímssonar frá Hrauni í Öxnar-
dal. 

Léttar veitingar verða á opnuninni 
og allir velkomnir að njóta dagskrár-
innar og sýningarinnar með okkur. 

Myndlistarfélagið er með síma 
898-9160. 
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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.

Golf Variant Trendline 1.4 TGI Metan beinskiptur: 

3.360.000 kr.
Sjálfskiptur: 3.560.000 kr.

Spar á krónurnar 
     – örlátur á kílómetrana.
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Doktorsvörn Soffíu Auðar Birgisdóttur: 

Sjálfsmyndir, sköpun og fagurfræði 
í skrifum Þórbergs Þórðarsonar
Fimmtudaginn 12. maí fór fram 

doktorsvörn við íslensku- og 
menningardeild Háskóla Íslands 

þegar Soffía Auður Birgisdóttir  varði 
ritgerð sína Ég skapa – þess vegna er 
ég. Sjálfsmyndir, sköpun og fagurfræði 
í skrifum Þórbergs Þórðarsonar. 

Andmælendur voru dr. Bergljót 
Soffía Kristjánsdóttir, prófessor við 
Háskóla Íslands og dr. Jürg Glauser, 
prófessor við Háskólann í Zürich. Dr. 
Gunnþórunn Guðmundsdóttir, vara-
forseti íslensku- og menningardeildar, 
stjórnar athöfninni sem fór fram í Há-
tíðasal Háskóla Íslands í Aðalbyggingu 
og hefst kl. 13:00. Sent var beint út frá 
vörninni í fyrirlestrasal Nýheima, á 
Höfn í Hornafirði. 

Um efni ritgerðarinnar
Í tilkynningu frá HÍ segir um rit-
gerðina og höfund hennar: Þórbergur 
Þórðarson var einn helsti rithöfundur 
á Íslandi á tuttugustu öld og skrif hans 
spanna víðfeðmt svið bókmennta. Í 
ritgerð sinni nálgast Soffía Auður skrif 

Þórbergs frá ólíkum hliðum en áhersla 
hennar beinist að þeim ritverkum hans 
sem flestir nú á dögum telja til fagur-
bókmennta þótt sú hafi ekki endilega 
verið raunin þegar þau komu fyrst 
fyrir augu lesenda. Sérstaklega kannar 
hún þau mörk sjálfsævisögu og skáld-
skapar sem Þórbergur lék sér iðulega 
á. Kannað er hvernig Þórbergur færir 
eigin reynslu í búning skáldskapar, 
sem einnig má kalla fagurfræði höf-
undarins. 

Rannsóknartilgáta ritgerðarinnar er 
sú að með skrifum sínum hafi Þór-
bergur kynnt til sögunnar nýja tegund 
bókmennta á Íslandi, bókmenntagrein 
sem sterk rök eru fyrir að kenna við 
skáldævisögu, og hafi þannig haft mikil 
áhrif á íslenskar bókmenntir, ekki síst 
frásagnarbókmenntir síðastliðinna 
tuttugu ára. Rýnt er í hinar fjölbreyttu 
sjálfsmyndir Þórbergs og kynnt til 
sögunnar hugtakið fjölmyndasafn 
en fjölmynd er hugtak frá Þórbergi 
Þórðarsyni komið. Sjálfslýsingar Þór-
bergs sæta miklum tíðindum þegar 

skrif hans eru tengd við sögu íslenskra 
bókmennta og sérstaklega er hugað að 
þeirri nýstárlegu mynd af karlmanni 
sem blasir við í skrifum Þórbergs. 

Í ritgerðinni er leitast við að tengja 
skrif Þórbergs við æviskrifafræði enda 
á Þórbergur í áhugaverðum samræðum 
við þetta fræðasvið og hefur margt til 
málanna að leggja þótt sú umræða fari 

fram löngu eftir hans dag. Í lokakafla 
ritgerðarinnar eru skrif Þórbergs tengd 
við samtímabókmenntir og sýnt fram 
á hvernig íslenskir rithöfundar sem 
skrifa skáldævisögur tengja sig gjarnan 
við Þórberg á einn eða annan hátt. 

Um doktorsefnið
Soffía Auður Birgisdóttir er fædd 25. 

september 1959 í Reykjavík. Hún lauk 
BA prófi í almennri bókmenntafræði 
og Cand. mag. prófi í íslenskum bók-
menntum frá Háskóla Íslands. Þá lagði 
hún stund á framhaldsnám í almennri 
bókmenntafræði við University of 
South Carolina í Bandaríkjunum um 
þriggja ára skeið. Soffía Auður hefur 
kennt um árabil við Háskóla Íslands 
en undanfarin ár hefur hún starfað sem 
sérfræðingur við Rannsóknarsetur Há-
skóla Íslands á Höfn. Soffía Auður er 
fjögurra barna móðir og gift Þorvarði 
Árnasyni náttúrufræðingi. 

Vorferð Rauða 
krossins í Árnessýslu 
Rauði krossinn vinnur einstak-

lega gott og mikilvægt starf 
hér sem annarsstaðar. Á 

dögunum fór deild Rauða krossins 

í Árnessýslu í vorferð með sjálfboða-
liðum. Þessar myndir voru teknar 
í ferðinni og birtar á facebook síðu 
deildarinnar. 

Jón Ingi 
sýnir á 
Eyrarbakka
Jón Ingi Sigurmundsson opnar 

málverkasýningu í samkomuhús-
inu Stað á Eyrarbakka laugardaginn 
4. júní kl. 14.00. 

Þetta er 48. sýning Jóns Inga og 
sú 12. á Eyrarbakka, en Jón Ingi er 
fæddur og uppalinn á Eyrarbakka 
enda myndefnið þaðan honum hug-
leikið og líklega hefur engin sýning 
verið án mynda af Bakkanum. 

Að þessu sinni er Jón Ingi með 
fleiri olíuverk en áður og hefur hann 
breytt efnistökum þar á ýmsan hátt 
t.d. með „blautt í blautt“ aðferð. Vatns-
litamyndir eru þó í meirihluta. Auk 
landslagsmynda og götuviðfangsefna 
má einnig sjá blóma og dýramyndir 
t.d. hesta og kindur. 

Sýningin verður opin laugardaga og 
sunnudaga frá kl. 14.00 – 18.00 auk 
17. Júní og aðra daga, ef Geiri lofar !

Sýningunni lýkur  
sunnudaginn 19. Júní. 

Jón Ingi ásamt Birni Inga Bjarnasyni á Eyrarbakka.

Borg í sveit á laugardag
Laugardaginn 28. maí verður sveita-

dagurinn „Borg í sveit – alvöru 
sveitadagur“ haldinn í annað 

skipti í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Þann dag munu fyrirtæki, bændur 

og einstaklingar í sveitarfélaginu taka 
höndum saman, hafa opið hjá sér og 
bjóða gesti og gangandi velkomna í 
heimsókn. 

Það verður frítt í sund á Borg og Ingó 
veðurguð mun stýra sundsöng í sund-
lauginni milli 17 og 18. 

Um kvöldið verða svo tónleikar í Fé-
lagsheimilinu Borg kl 20: 30 þar sem Jón 
Ólafsson og Guðrún Gunnarsdóttir leika 
Af fingrum fram. Einstök kvöldstund þar 
sem blandað er saman tónlist og spjalli. Frá Borg í sveit árið 2015.  Ljósmynd/GOGG

Soffía auður Birgisdóttir.

Soffía auður ver ritgerð sína í hátíðar-
sal Hí.  Myndir: Þorvarður Árnason.

Eitt verka Jóns Inga sem verður að finna á sýningunni.
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Stöðvum strauminn - um stundarsakir!
Guðjón Arngrímsson ræðir áform 
 um nýjan miðbæ á Selfossi við Suðra.

Um þessar mundir er deiliskipulag að miðbæ Selfoss að fara í lögformlegt 
auglýsinga- og umsagnarferli. Sigtún þróunarfélag ehf. hefur vilyrði bæj-
arráðs fyrir úthlutun miðbæjarreitsins við Tryggvatorg hjá Ölfusárbrú, sem 
hefur beðið uppbyggingar um árabil. Þróunarfélagið hefur kynnt hugmyndir 
sínar um útlit húsa og umhverfis og segja má að leiðarljósið sé að endur-
reisa sígild hús og skapa hlýlega umgjörð um alhliða miðbæjarstarfsemi 
þar sem mannlífið þrífst. Forráðamenn þróunarfélagsins eru sannfærðir 
um að Selfoss geti orðið í hópi vinsælustu viðdvalarstaða ferðafólks. 

Guðjón Arngrímsson hefur starfað við 
flug og ferðaþjónustu um árabil og er 
ásamt Leó Árnasyni annar af tveimur 
helstu frumkvöðlum verkefnisins á Sel-
fossi. „Við Leó erum báðir Selfyssingar 
og höfum sterkar taugar til umhverf-
isins og fólksins á svæðinu. Í raun má 
segja að við viljum nýta það mikla tæki-
færi sem miðbæjarreiturinn felur í sér 
til þess að bæta nýrri vídd í bæjarlífið 
á Selfossi um leið og metnaðurinn 
stendur til þess að auka hlut Árborgar 
í ferðaþjónustu á Suðurlandi.“

Eina sem þarf. . 
Guðjón dregur fram Baráttuna við 
Fjallið, bók Erlings Brynjólfssonar um 
Kaupfélag Árnesinga og bendir á eft-
irfarandi klausu: „Fyrst kom brú. Svo 
kom hús austan við brúarsporðinn þar 
sem ferðamenn keyptu kaffi. En lítið 
hús við einu brúna á jökulfljóti er gull-
náma þeim sem grafa kann. Einhvern 
tíma á hver einasti maður leið um. Þá 
dugar ekki að sitja auðum höndum. Þá 
þarf að stífla – stöðva strauminn um 
stundarsakir. Eina sem þarf er að fá 
gestina til að staldra við örfá augnablik 
meðan Þeir eyða fáeinum krónum.“
- Hann minnir á að saga byggðarlaga 
sé bæði skemmtileg og fróðlegt við-
fangsefni: 

„Mér finnst stundum að við séum 
að halda áfram með hluta af því verki 
sem hófst með starfsemi í Tryggvaskála 
við Ölfusá og síðan kaupfélagsrekstri í 
Sigtúnum. Og þegar ég segi við, þá er ég 
ekki bara að tala um Sigtún þróunarfélag 
heldur öfluga ferðaþjónustuaðila sem 
eru að spretta upp í kringum Selfoss. 
Þetta snýst um að stöðva ferðamanna-
strauminn um stundarsakir, og beina 
honum helst í hringrás um Árborgar-
svæðið, áður en hann heldur áfram 
eftir endilangri suðurströndinni og í 
uppsveitirnar. Það er líklegt að rúm ein 
milljón erlendra ferðamanna fari um 
Suðurland á yfirstandandi ári auk allra 
Íslendinganna sem ferðast um svæðið. 
Það þarf margar „stíflur“ í þann mikla 
straum.“

Einstakt í sinni röð
- En hefur ekki verið talsverð uppbygging 
í hótelrekstri og þjónustu við ferðamenn 
á Selfossi á undanförnum árum? 

„Jú, mikil ósköp, en það er á hinn bóg-
inn þörf á því að fjölga kostum fyrir 
ferðafólk og bjóða upp á fjölbreytta 
þjónustu sem er svo stór í sniðum að hún 
geti annað þessum mikla fjölda án þess 
að stofna náttúru og landgæðum í hættu. 
Ég hef lengi horft á það að mjög mikil-
vægur hluti erlendra ferðamanna er fólk 

á miðjum aldri, með góða menntun, 
bærilegar tekjur og áhuga á menningu, 
sögu og góðum mat, ekki síður en fjalla- 
og ævintýraferðum. Sem betur fer hefur 
víða verið hugað að uppbyggingu safna á 
Suðurlandi sem njóta vinsælda, en mið-
bær Selfoss verður einstakt fyrirbæri í 
sinni röð á Suðurlandi, lifandi miðbær 
fyrir heimafólk með allri venjulegri 
miðbæjarstarfsemi ásamt hóteli, söfnum 
og sýningum sem ætlað er að draga að 
ferðafólk.“ 

Verðug verkefni
- En hefði ekki verið hægt að gera miðbæ 
Selfoss eftirsóknarverðan án þess að 
hafa hann í gömlum stíl? 

„Reynslan frá öðrum bæjarfélögum 
hérlendis og erlendis segir okkur að 
almenningur vill halda í það gamla í 
miðbæjarkjörnum og fellir sig vel við 
það sem er endurreist í gömlum stíl. 
Fyrir okkur vakir að skapa notalegt um-
hverfi með hlýlegum torgum þar sem 
horfnir dýrgripir úr byggingarsögu 
landsins hafa um sig áru sem laðar fólk 
að. Lykilatriðið er að gömlu húsin fá 
verðugt verkefni um leið og þau minna 
okkur á verklag og listfengi horfinna 
kynslóða og eru vettvangur til þess að 
segja sögu þeirra og íbúa húsanna. Við 
veljum í þetta hús sem henta nútíma-
starfsemi og fara vel saman. Mikilvægt 
er að öll húsin, rúmlega þrjátíu, verða 
byggð í einu, og leigð út af sama aðila 
undir margvíslega verslunar-, viðskipta 
og þjónustustarfsemi, auk þess sem gert 
er ráð fyrir að á efri hæðum verði íbúðir 
af ýmsum stærðum. Þetta tryggir þann 
heildarbrag á miðbænum sem stefnt er 
að og jafnvægi milli þeirra þátta sem 
þurfa að vinna saman í lifandi miðbæ. 

Það er umræða um það í ferðaþjón-
ustu á heimsvísu hversu mikilvægt það 
er að byggja samhliða upp innviði eins 
og gistingu annars vegar og hinsvegar af-
þreyingu og menningarstarfsemi. Áður 
lögðu bestu hótel upp úr því að vera 
„exclusive“, þ. e. lokuð frá umhverfinu, 
en nú er áherslan á að vera „inclusive“ 
að draga ferðamenn og heimamenn á 
hverjum stað saman. Okkar verkefni er 
í þeim anda. Fyrst á dagskrá er að skapa 
miðbæjarhverfi sem heimamönnum 
líkar við og þar sem starfsemi blómstrar. 
Hinum dæmigerða íslenska ferðamanni 
þarf líka að þykja gaman að koma á 
Selfoss. Þegar þetta tvennt er til staðar; 
þá munu erlendu ferðamennirnir ekki 
standast mátið, því þeir vilja vera þar 
sem heimamenn eru. Maður er manns 
gaman.“ 

- Eldfjöllin hafa fengið og eru að fá 
miklar og góðar sýningar á Suðurlandi 
sem eru eftirsóttar, en varla verður 
áherslan á orkuna í iðrum jarðar í 
miðbæ Selfoss? 

„Nei, þar verður eldfjallafrí. Við 
ætlum okkur meðal annars að reisa 
minnisvarða um þær miklu dómkirkjur 
sem reistar voru hér á miðöldum í skóg-
lausu landi sem nokkurskonar anddyri 
að veglegri sýningu um byggingar á 
Íslandi, frá landnámsskálum og torf-
bæjum að okkar tíðar húsum. Um leið 
er ætlunin að tengja byggingarnar og 
atburði í Íslandssögunni. Þá munum 
við í samstarfi við MS endurreisa 
Gamla mjólkurbúið, sem löngum var 
táknmynd Selfoss, og gera það að al-
þjóðlegu heimili skyrsins ásamt því að 
koma upp sýningu um þróun íslensks 
mjólkuriðnaðar. Við erum þannig 
að horfa bæði á sögu Árborgar en 
einnig á sögu lands og þjóðar. Fleiri 
spennandi sýningarhugmyndir eru á 
teikniborðinu.“

Áhrif og áhugi íbúa
- Þetta verður dýrt og mikið verkefni. 
Hefur fjármögnun þess verið tryggð? 

„Já, fjármögnun gengur vel. Ferða-
þjónustan er orðin stór atvinnugrein og 

fjárfestar eru áhugasamir um að leggja 
fé í vönduð og góð verkefni í greininni 
eins og alþekkt er. Þetta verkefni, sem 
byggir á samstarfi við t.d. verslanir og 
veitingastaði og aðra þá sem hyggja 
á starfsemi í miðbænum og búa þar, 
fellur í þann flokk. 
- Það hafa áður komið upp hugmyndir 
um uppbyggingu á miðbæjarreitnum á 
Selfossi en þær strandað á óeiningu um 
áformin eða áhugaleysi á tilteknum út-
færslum. Gæti þetta orðið raunin á ný? 

„Nei. Við höfum átt í mjög góðu 
samstarfi við bæjarstjórn Árborgar og 
bæjarráð og mætt þar áhuga og vönd-
uðum vinnubrögðum i hvívetna. Við 
höfum lagt okkur fram um að kynna 
hugmyndir okkar opinberlega á mis-
munandi stigum og sýnt fyrirhugað 
útlit byggðarinnar en oft er gagnrýnt 
að það sé ekki gert fyrr en kemur að því 
að reisa húsin. Við höfum fengið fjöl-
margar athugasemdir og ábendingar 
frá íbúum og áhugafólki í Árborg og 
þær hafa haft áhrif á þróun verkefnisins 
sem tekið hefur talsverðum breytingum 
frá upphaflegum hugmyndum, styrkst 
og eflst. Ég tel að þetta samspil hafi 
verið hvað vermætast í þróunarferlinu 
og við munum halda því kynningar-
starfi áfram.“

Hér er horft frá Ölfusárbrú yfir Tryggvatorg á Selfosshúsin fremst í miðbænum 
fyrirhugaða við aðalgötuna.  Mynd: Batteríið- Arkitektar

í Gamla mjólkurbúinu verður alþjóðlegt skyrsetur og sýning um þróun mjólkur-
iðnaðarins á íslandi.  Mynd: Batteríið – Arkitektar

Vistleg og skjólgóð torg og litrík hús við sveigðar götur munu einkenna 
miðbæinn á Selfossi.  Mynd: Batteríið - Arkitektar

Húsin í miðbænum á Selfossi verða byggð eftir fyrirmyndum þekktra húsa 
frá 19. og 20. öld og eru flest tví og þrílyft.  Mynd: Batteríið-Arkitektar

Séð frá bæjargarðinum á Selfossi sem tengist miðbænum með auknum 
möguleikum fyrir hátíðahald.  Mynd: Batteríið - Arkitektar
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Draupnir frá Stuðlum sló í gegn
Fimm vetra folinn Draupnir frá 

Stuðlum sló í gegn í kynbóta-
dómi á dögunum hlaut 8,55 fyrir 

byggingu og 8,77 fyrir hæfileika. Þar 
af fékk hann 9,0 fyrir háls/herðar og 
samræmi. Fyrir hæfileika fékk hann 
hæst 9,0 fyrir tölt, skeið, vilja/geðslag 
og fegurð í reið. 

Sýnandi var Daníel Jónsson en 
Draupnir er alhliða gæðingur, stór, 
myndarlegur og litfagur. Eigendur eru 
ræktendurnir Páll Stefánsson dýralæknir 
og Edda Ólafsdóttir ásamt hjónunum 
í Austurási, Ragnhildi Loftsdóttur og 
Hauki Baldvinssyni. 

Draupnir er undan Kiljan frá Steinnesi 

og Þernu frá Arnarhóli, sem er ein af 
bestu ræktunarhryssum síðustu áratuga, 
og er úr ræktun Valgeirs Jónssonar, Sel-
fossi, og hefur hlotið heiðursverðlaun 
fyrir afkvæmi. Kiljan er aftur undan 
Kletti frá Hvammi og Kylju frá Steinnesi. 
Draupnir verður í gangmáli í Austvaðs-
holti en þar var hann einnig í fyrrasumar. 

Draupnir er sérstaklega vel byggður og fallegur hestur og ekki skemmir 
liturinn.

Draupnir með hryssum í austvaðs-
holti sumarið 2015. myndir; austvaðs-
holt-stóðhestar á facebook.

FSu í silfursæti 
á Íslandsmótinu
FSu lék til úrslita um Íslands-

meistaratitilinn í unglingaflokki 
karla í körfubolta gegn Grinda-

vík í gær. Liðið komst í úrslitaleikinn 
eftir frábæra frammistöðu og sigur 
gegn Tindastóli í undanúrslitum á 
laugardag. Þar urðu lokatölur 85-84 í 
háspennuleik. 

Grindvíkingar reyndust hins vegar 
sterkari í úrslitaleiknum og unnu sann-
gjarnan sigur, 71-57. Staðan í hálfleik 
var 42-25. FSu liðið hampaði hins vegar 
silfurverðlaununum og geta leikmenn 
liðsins verið stoltir af árangri sínum 
í vetur. 

Hjá FSu-liðinu var Maciek 
Klimaszewski stigahæstur með 11 
stig, Þórarinn Friðriksson skoraði 9, 
þeir Bjarni Geir Gunnarsson og Adam 
Smári Ólafsson 8 stig, Birkir Víðisson 
7, Jörundur Snær Hjartarson 6, Gunnar 
Ingi Harðarson 4 og Hörður Kristleifs-
son og Geir Helgason skoruðu 2 stig 
hvor. 

Í undanúrslitaleiknum gegn 
Tindastóli átti Gunnar Ingi stórleik, 
skoraði 38 stig, tók 9 fráköst, gaf 3 
stoðsendingar og hitti 54% úr þristum. 
Maciek var líka öflugur með 16 stig og 
9 fráköst. 

Lið FSu með silfurverðlaunin eftir úrslitaleikinn gegn Grindavík. 
Ljósmynd/FSu karfa



Mótaðu þína framtíð á Bifröst

Viðskiptafræði - BS 
• með áherslu á markaðssamskipti
• með áherslu á ferðaþjónustu
• með áherslu á þjónustufræði

Heimspeki, hagfræði og 
stjórnmálafræði - BA
Miðlun og almannatengsl - BA
Byltingafræði - BA

Viðskiptasvið Lögfræðisvið
Viðskiptalögfræði - BS 
Viðskiptalögfræði með vinnu - BS
Lögfræði - ML

Félagsvísindasvið

Háskólagátt
Undirbúningur fyrir háskólanám

- hvar sem þú ert og hvert sem þú stefnirNánari upplýsingar á bifrost.is
Allt grunnnám á Bifröst er einnig kennt í fjarnámi.

Kynntu þér spennandi, framsækið námsframboð og kennsluhætti Háskólans á Bifröst í einstöku námsumhverfi. 
Við bjóðum upp á hentugar íbúðir á hagstæðri leigu, leikskóla og góðar samgöngur við nálægan grunnskóla. Verslun, 

kaffihús og veitingastaður á staðnum ásamt líkamsrækt og persónulegri nánd við samnemendur og starfsmenn skólans.



Leikskólastjóri
Sveitarfélagið Árborg auglýsir eftir leikskólastjórum fyrir: 

• Leikskólann Álfheima  
• Leikskólann Brimver/Æskukot 

Leitað er að áhugasömum og metnaðarfullum stjórnendum með 
leikskólakennararéttindi og stjórnunarreynslu. Í sveitarfélaginu 
búa rúmlega 8 þúsund manns, lögð er áhersla á eflingu skóla- 
starfs, snemmtæka íhlutun, gott samstarf skóla, skólastiga,  
foreldra og helstu fagaðila sem koma að málefnum barnanna. 

Meginverkefni: 
• Veita faglega forystu á sviði kennslu og þróunar í skólastarfi
• Stýra og bera ábyrgð á daglegri starfsemi, fjármálum og rekstri 

skólans
• Bera ábyrgð á stefnumörkun skólans sem tekur meðal annars 

mið af skólastefnu sveitarfélagsins og aðalnámskrá leikskóla

Menntun og færnikröfur: 
• Leikskólakennararéttindi áskilin
• Menntun og reynsla í stjórnun æskileg
• Færni í mannlegum samskiptum 
• Áhugi og hæfni í starfi með börnum
• Leiðtoga- og skipulagshæfileikar 
• Frumkvæði og sjálfstæð vinnubrögð

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri,  
sími 480-1900, 852-3918 og Áhugasamir geta sent umsóknir á  
skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslusviði  
Árborgar v/leikskólastjóra, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 

Umsóknarfrestur er til 6. júní 2016. 

Störfin henta jafnt konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamn-
ingi Launanefndar sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags. 

Starfsfólk 
í sundlaugar

Starfsfólk óskast í sumarstörf í sundlaugarnar Skeiðalaug í 
Brautarholti og Neslaug við Árnes.
Störfin felast í afgreiðslu, vörslu og þrifum í sundlaugun-
um. Um er að ræða vaktavinnu.
Lágmarksaldur 18 ár.
Gerð er krafa um reglusemi og lipurð í mannlegum sam-
skiptum.
Viðkomandi þurfa helst að hefja störf  11 júní nk. 
Ráðið verður í stöðuna til eins árs með möguleika á fram-
haldi.
Nánari upplýsingar um starfið veitir Eyþór Brynjólfsson um-
sjónamaður sundlauga
Sími 897-1112 Netfang :eythorb@skeidgnup.is 
Umsóknarfrestur er til 5 júní næstkomandi.
Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 534 íbúar aðalatvinnu-
vegur er landbúnaður. Auk þess er ferðaþjónusta og iðnaður 
stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru í Árnesi og á 
Brautarholti. Grunnskóli, sundlaug og bókasafn er í sveitar-
félaginu.
Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu.

Skeiða- og  
Gnúpverjahreppur
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Finnur ræðir um lesblindu við unglinga
Finnur Andrésson og Ólína Þor-

leifsdóttir heimsóttu Flúðaskóla 
á Flúðum fyrir skömmu síðan. Þar 
ræddi Finnur við nemendur og 
kennara í 8. -10. bekk um lesblindu, 
ADHD og tengsl við sjálfsmynd og 
líðan. 

„Við Finnur fórum að ræða saman 
eftir að ég las status frá honum á Face-
book þar sem hann var að tala um 
lesblinduna sína. Mér fannst hann 
hafa svo flott skilaboð fram að færa 
sem pössuðu vel við mitt starf sem 
kennsluráðgjafi hjá skólaþjónustu 
Árnesþings,“ sagði Ólína Þorleifs-
dóttir um þetta flotta framtak þeirra 
tveggja í samtali við Hafnarfréttir. 

„Þegar hann sagði svo frá því að 
hann langaði til að ræða við unglinga 
um lesblindu setti ég mig í samband 
við hann og við fórum að vinna saman 
að fyrirlestri.“ Ólína segir að það sé 
mjög mikilvægt að fólk hætti að hugsa 
um lesblindu, aðra námserfiðleika eða 
hindranir í sömu andrá og gáfur. „Það 
að vera lesblindur og/eða með ADHD 
hefur ekkert með gáfur að gera.“

Finnur hefur alla sína tíð glímt við 
lesblindu og átti alltaf í miklum erfið-
leikum með bókleg fög á námsárum 
sínum. Hafnarfréttir slógu á þráðinn 
til Finns og fengu hann til að segja 
lesendum betur frá. 

„Þetta er búið að gerjast í mér í ein-
hver fjögur ár og mig langaði oft að 
gera eitthvað þegar ég var yngri en 
það var bara enginn þroski í það. En 
eftir að ég tók mig á í lífinu og hætti að 
drekka þá hef ég haft þessa grimmd að 
langa að gera eitthvað fyrir einhvern. 
Að geta hjálpað einhverjum, að opna 
litlar sálir sem eru lesblindar en þora 
ekki að viðurkenna það,“ segir Finnur 
um hugmyndina að þessu frábæra ver-
kefni þeirra. 

Finnur reyndi að fela lesblinduna 

fyrir öðrum alveg þangað til hann 
varð 25 ára gamall. „Ég hefði viljað 
að einhver sem væri búinn að vinna í 
sjálfum sér hefði komið til mín þegar 
ég var 14-16 ára og sagt við mig að ég 
væri ekki heimskur. Sagt að það væri 
allt í góðu þó ég gæti ekki lesið.“

ann fékk vini sína til þess að senda 
fyrir sig sms skilaboð eða til að skrifa 
á Facebook en það kom þó ávallt í 
bakið á honum þegar kom að því að 
svara. „Það var ennþá klaufalegra að 
segja að vinur minn hafi skrifað fyrir 
mig. Ég gat heldur ekki beðið fólk um 

að lesa texta fyrir mig, frekar giskaði 
ég á hlutina og hló kannski af frétta-
greinum þó ég hafði ekki hugmynd 
um hvað stæði í þeim.“

Í dag er Finnur óhræddur við að 
skrifa það sem honum dettur í hug á 
Facebook og biður fólk frekar um að 
lesa fyrir sig ef þess þarf. Skondið atvik 
átti sér stað fyrir nokkru þegar hann 
setti inn færslu á Facebook um eina 
ferð þeirra feðginanna út að borða en 
í þetta sinn ákvað Finnur að nota leið-
réttingarforrit í þeirri von um að text-
inn kæmi rétt út hjá sér. „Ég taldi mig 
hafa skrifað „Úti að borða með þessari 
skvísu“ en skömmu eftir að ég birti 
færsluna hringir Guðlaug frænka í 
mig. Hún sagðist ekki leggja það í vana 
sinn að skipta sér af skrifum mínum 
á Facebook en þessa færslu yrði ég að 
laga. Þarna hafði leiðréttingaforritið 
tekið yfir og ég skrifaði „Úti að skíta 
með þessari“ en ég sá auðvitað ekkert 
athugavert við þetta.“

Finnur og Ólína vilja fara með 
erindið sem lengst til að vekja sem 
mesta athygli á þessu þarfa málefni 
og eru fyrirhugaðar fleiri heimsóknir 
í grunnskóla landsins. 

Auglýsingasíminn  
er 578 1190

Handverkssýning eldri 
borgara í Grænumörk
Á þessari glæsilegu handverks-

sýningu sem eldri borgarar 
settu upp í Grænumörk á Sel-

fossi á Vori í Árborg má meðal annars 
sjá verk eftir Pál Bergsson sem hefur 
gert alla klukkurnar sem eru á einni 
myndinni, svo er útskorinn diskur 
og ávaxtafat eftir Halldóru Haralds-

dóttur. Margar konur sýndu hekl og 
prjón, ma. Kristínu Guðmundsdóttir, 
Aðalheiði Óskarsdóttur og Gerði 
Guðmundsdóttur. Málað postulín 
er eftir Elínu Tómasdóttur, Ester 
Ragnarsdóttur, Önnu Hjaltadóttur 
ofl. Skartgripir gerðir úr pappír eru 
eftir Þórunni Guðnadóttur. 

Finnur andrésson.

Ólína.
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Skammt var stórra högga á 
milli hjá Lkl. Hveragerðis í 
styrkveitingum í aprílmánuði

Þann 25. apríl afhentu félagar 
Lkl. Hveragerðis vistheimilinu 
í Birkimörk fullkomið fjögurra 

brennara gasgrill ásamt fjórum sól-
stólum. Af tilefninu var slegið upp 
hamborgaraveislu og grilluðu Lions-
félagar um 35 hamborgara sem sporð-
rennt var af mikilli lyst. Að þessu komu 
fyrir utan Lionsklúbbinn; Grillbúðin, 
Kjarnafæði, Rúmfatalagerinn og Voga-
bær. Er þeim kunnað bestu þakkir fyrir. 

Þriðjudagsmorguninn 26. apríl 
var svo 1. og 2. bekk Grunnskólans 
í Hveragerði afhentar litabækur um 
brunavarnir, sem og litir. Að því komu 
Brunavarnir Árnessýslu og er þeim 
kunnað bestu þakkir fyrir. 

Á starfsárinu hefur að auki verið 
veittir styrkir til Hveragerðisdeildar 
Rauða Krossins og til Hjálparsveita 
Skáta í Hveragerði í tilefni 40 ára af-
mælis þeirra síðastliðið haust.

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

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

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

Vilmundur Kristjánsson formaður Lkl. Hveragerðis afhendir grillið með 
formlegum hætti.  Ragna Þórisdóttir Stuðningsfulltrúi af hálfu heimilisins 
tók við því.

F.v. Halldór Ásgeirsson, varðstjóri og eldvarnaeftirlitsmaður frá Bruna-
vörnum Árnessýslu, Birgir S. Birgisson frá Gróðrarstöðinni Ficus og Vil-
mundur Kristjánsson formaður Lkl. Hveragerðis.

Krakkar 2. Bekks skoða litabækurnar.

Pétur Thomsen og Rúrí
Tvær nýjar sýningar í Listasafni Árnesinga – opnaði laugardaginn 14. maí kl. 14

Ólík verk þessara áhugaverðu 
listamanna eiga það sameig-
inlegt að fjalla um tímann. 

Þau fela í sér vangaveltur sem sóttar 
eru í viðfangsefni úr nærumhverfinu 
hér en eiga sér einnig víðari skírskot-
anir. Báðir listamennirnir eiga það 
einnig sameiginlegt að vera þekktir 
fyrir að fjalla um samskipti manns og 
náttúru. 

Við gerð verkanna á sýningunni 
Tíð/Hvörf notar Pétur stafræna ljós-
myndavél og sýnir okkur á ljóðrænan 
hátt hvernig tíminn hefur sett mark sitt 
á lífið í kringum hann og breytingar í 
náttúrinni dag frá degi. Verk hans á 
sýningunni hafa ekki verið sýnd áður 
utan eitt og þau fjalla bæði um náttúr-
una sjálfa og smáatriðin sem við tökum 
sjaldan eftir í daglegu flæði tímans. 
Þau fjalla líka um inngrip mannsins í 
þessa sömu náttúru, hvernig maður-
inn, meðvitað eða ómeðvitað, hefur 
áhrif á náttúruna eins og segir í texta 
Sigrúnar Ölbu Sigurðardóttu, menn-
ingarfræðings í sýningarskrá. Pétur 
nam nam listfræði, fornleifafræði og 
ljósmyndun í Frakklandi og hefur 
notið velgengni sem listamaður hér-

lendis og á alþjóðlegum vettvangi frá 
því hann lauk meistaragráðu í ljós-
myndun árið 2004. Hann er búsettur 
á Sólheimum í Grímsnesi. 

Verk Rúríar á sýningunni Tíma – 
Tal tengjast mörg hver útlistaverkinu 
Sólgátt sem sett verður upp í sumar 
við Sólheima í Grímsnesi þar sem við-
fangsefnið er m.a. mæling tímans út 
frá gangi sólar. Verkin eru frá ýmsum 
tímum, en nokkur þeirra hafa ekki 
verið sýnd áður hér á landi. Rúrí nam 
myndlist á Íslandi og Hollandi á ár-
unum 1971-78 og er löngu þekkt bæði 
innanlans og á alþjóðlegum vettvangi 
fyrir útilistaverk sín s.s. Regnbogann 

við Leifsstöð, stórar innsetningar af 
margvislegum toga og hún var fulltrúi 
Íslands á Feneyjartvíæringnum 2003. Í 
sýningarskrá ritar Laufey Helgadóttir 
listfræðingur m.a. að þegar ferill Rúríar 
er skoðaður sést að hann er einn sam-
hangandi heimur þar sem heimspeki-
legar vangaveltur, tími, afstæði, gildi 
og afstaða mannsins til alheimsins 
skiptir meginmáli. Þannig brýnir hún 
fyrir okkur að sýna ábyrgð gagnvart 
umhverfinu, vera meðvitaðri um hlut-
skipti okkar á jörðinni og hvernig við 
tökumst á við framtíðina. Verk hennar 
eiga erindi til okkar sem aldrei fyrr. 

Sýningarnar Tíð / Hvörf og Tíma 
- Tal munu standa til og með 1. ágúst 
og á þeim tíma er safnið opið alla daga 
kl. 12 – 18. Aðgangur að safninu er 
ókeypis og allir velkomnir – líka á 
opnun sýninganna. 

Nánari upplýsingar: 
Inga Jónsdóttir safn- og sýn-

ingarstjóri, sími 895 1369, inga@
listasafnarnesinga.is 

Jökulsárlón ehf. leitar að  
starfsfólki fyrir sumar 2016:  

Skipstjóra til siglinga á hjólabát. 
Hæfniskröfur: 
• Skipstjórnarréttindi
• Námskeið hjá Slysavarnaskóla Sjómanna 
• Námskeið í Hóp-og neyðarstjórnun
• Hæfni í mannlegum samskiptum
• Góð enskukunnátta  
Tímabil er frá júní-október.   

Starfsfólk í miðsölu. 
Hæfniskröfur: 
• Skipulagður og jákvæður
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta
• Hæfni til að vinna vel undir álagi
• Reynsla af þjónustu störfum
• 20 ára aldurstakmark

Starfslýsing:  
Selja miða í báta, bókanir, upplýsingagjöf og símavarsla.  
Tímabil er maí-október.  

Öryggis-og fylgdarmenn á Zodiac slöngubáta. 
Hæfniskröfur: 
• Sjálfstæð og öguð vinnubrögð 
• Góð enskukunnátta 
• Fagmannleg framkoma og þjónustulund
• 20 ára aldurstakmark
Tímabil er júní-október.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is 
og í síma: 893-1822

Jökulsárlón ehf. leitar að  
skipstjórum fyrir sumar 2016.
Skipstjóra til siglinga á hjólabát.

Hæfniskröfur:
•	 Skipstjórnarréttindi
•	 Námskeið	hjá	Slysavarnaskóla	Sjómanna
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum

Tímabil	er	frá	og	með	júní.

Húsnæði er í boði fyrir starfsmenn Jökulsárlóns.

Upplýsingar gefur Katrín Ósk á katrin@jokulsarlon.is  
og í síma: 893-1822
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Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
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Á SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
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viftur.is
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HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

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

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Upphafið 
sem gleymdist
Á fundi í Iðnó, þar 

sem Sigurður E. 
Guðmundsson, sagn-
fræðingur, talaði um 
lífskjarabyltinguna 
á Íslandi 1889 til 
1947, heyrðum við 
þungan nið mótmæla 
og trumbuslátt frá 
Austur velli. 

Ég velti því fyrir mér hve margir, 
sem þar stóðu með rauðu spjöldin sín, 
þekktu áratuga baráttu íslenskrar al-
þýðu fyrir einföldustu mannréttindum. 
Tryggingar, heilbrigðisþjónusta og 
almenn menntu voru ekki sjálfgefin 
réttindi á öndverðri 20. öld. Það þurfti 
harða baráttu Alþýðuflokks og verka-
lýðshreyfingar fyrir velferðarkerfinu. 

Nú þykja þessi réttindi sjálfsögð 
og enginn veltir uppruna þeirra fyrir 
sér, -og Alþýðuflokkurinn er mörgum 
gleymdur. Það er hins vegar mikilvæg 
skylda okkar allra, að verja með oddi 
og egg þá velferð, sem fyrri kynslóðir 
færðu okkur. Þar má ekkert gefa eftir.

Af myndbirtingum  
ójafnaðar
Í grein, sem ég las um efnalegan 
ójöfnuð í Bandaríkjunum, kemur m.a. 
fram, að á árunum 1993 til 2014 hirti 
1% þjóðarinnar um helming af öllu 
tekjuflæði hennar. 16.500 fjölskyldur, 
eða 0,01% þjóðarinnar, högnuðust 
meira á þessu tímabili en í aðdraganda 
kreppunnar miklu 1929. - 160.000 fjöl-
skyldur, eða 0,1% þjóðarinnar, á jafn 
mikinn auð og 90% hennar, eða 145 
milljón fjölskyldur. 

Þá höfðu 536 einstaklingar skipt á 
milli sín 2,6 trilljónum dollara í árslok 
2015. Árið 1980 fengu 500 forstjórar 
fyrirtækja 42 föld meðallaun verka-
manna. Í dag fá þeir 373 föld laun 
verkamanna. 

Nú þarf einhver talnaglöggur að 
draga saman tölur á svipuðum grunni 
hér á landi.

Árni Gunnarsson, fyrrverandi 
alþm. á facebook síðu sinni.


