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SÆKJUM OG SENDUM

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ9. júní 2016 
11. tölublað 2. árgangur

Eldsmíðafélag 
Suðurlands vígir 
nýja eldsmiðju á 

Eyrarbakka
bls. 2.

Ægifegurð íslenskrar náttúru er einstök þessa dagana. Hér skarta Reynisdrangar í Mýrdalnum sínu fegursta á magnaðri mynd 
eftir Þóri Kjartansson.

Heimilt að bjóða út nýjan Herjólf
Vega gerðin hef ur fengið heimild 

til að bjóða út smíði og rekst ur 
nýrr ar Vest manna eyja ferju sem 

leysa mun Herjólf af hólmi, en frum
varp þess efn is var samþykkt á Alþingi á 
lokadegi þess fyrir sumarhlé.

Í nýju lögunum segir að í útboðinu skuli 

valið standa milli þeirra kosta; að gerður 
verði þjón ustu samn ing ur um smíði og 
rekst ur skips til allt að tólf ára, eða samið 
um smíði skips fyr ir allt að 4,8 millj arða 
kr. á verðlagi í árs lok 2015.

„Vega gerðinni verði fyr ir hönd rík is sjóðs 
heim ilt að ganga að hag kvæm asta til boði í 

ann an hvorn kost inn, enda liggi fyr ir full
nægj andi fjár heim ild ir til verk efn is ins eða 
tryggt verði að samn ing ur sé með skýr um 
fyr ir vara þar um. 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,“ seg ir í nýju lögunum.
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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.

Ný lög um heimagistingu samþykkt
Alþingi samþykkti ný lög um 

heimagistingu rétt fyrir sum
arhlé þingsins. Suðri sagði frá 

því í október að málsins væri að vænta 
sem kom fram nokkru síðar og er nú 
orðið að lögum. 

Helstu breytingar eru þær að 
einstaklingur sem óskar eftir að starf
rækja heimagistingu á lögheimili sínu, 
eða í einni annarri fasteign í sinni eigu, 
getur skráð sig á vefsvæði sýslumanns, 
sem hefur umsjón með þessum mála
flokki í stað þess að fara í gegnum 
flókið umsóknarferli um rekstarleyfi 
og tilfærslu á húsnæði í flokk atvinnu
húsnæðis með tilliti til fasteignagjalda. 

Nú er heimilt er að leigja eign að 

hámarki 90 daga á ári og mega tekjur 
nema 2 milljónum á ári. Um þetta 
segir 1. grein laganna: „Heimagisting 
er gisting gegn endurgjaldi á lögheimili 
einstaklings eða í einni annarri fasteign 
sem hann hefur til persónulegra nota 
og er í hans eigu. Fjöldi útleigðra daga 
í báðum eignum samanlagt skal ekki 
fara yfir 90 daga á hverju almanaksári 
eða samanlagðar tekjur af leigu eign
anna skulu ekki vera meiri en 2 millj. 
kr. á hverju almanaksári.“

Þá segir í lögunum að heimagisting 
sem uppfyllir skilyrði laga þessara telj
ist ekki fara fram í atvinnuhúsnæði í 
skilningi laga um tekjustofna sveitar
félaga, nr. 4/1995. Því færist húnæði 

sem leigt er út með þessum hætti ekki 
í flokk atvinnuhúsnæðis þegar kemur 
að fasteignagjöldum, sem gat allt að 
því fjórfaldað fasteignagjöldin. Lögin 
gilda um einstaklinga en ekki lögaðila.

Vel heppnaður 
aðalfundur Bárunnar
Aðalfundur Bárunnar, stéttarfé

lags var haldinn í gærkvöldi. 
Á dagskrá fundarins voru 

venjuleg aðalfundarstörf. Skýrsla 
formanns, ársreikningar félagsins og 
stjórnarkjör voru þar meðal annars. 
Eins og undanfarin ár er staða félags
ins mjög sterk þegar kemur að rekstri 
félagsins. 

Félagið kemur að mörgum verk
efnum auk þeirra hefðbundnu. Þar 
má nefna þáttöku í mörgum ráðum 
og nefndum á vegum verkalýðshreyf
ingarinnar, öflugt vinnustaðaeftirlit, 
kynningar til ungs fólks og virkt sam
starf við önnur stéttarfélög á Suður
landi. Félagsmönnum fjölgar jafnt og 
þétt og eru nú orðnir yfir 3000. 

Töluverður hagnaður var á 
rekstrinum og var því samþykkt að 
auka framlag í styrki til félagsmanna úr 
sjúkrasjóði félagsins. Samþykktar voru 
eftirfarandi breytingar á reglugerð 
sjúkrasjóðs: Að veita fæðingarstyrk allt 
að kr. 60.000 fyrir þá sem hafa greitt 
félagsgjöld í tvö ár eða lengur. Einnig 
var samþykkt að hækka ýmsa styrki. 
Dæmi má nefna: Styrk vegna við
talsmeðferðar sem hækkar úr krónum 
5.000 í 6.000. Líkamsræktarstykur 
hækkar úr krónum 25.000 í 30.000 
og tannlæknastyrkur úr krónum 7000 
í 10.000. Aðalfundur samþykkti einnig 
að færa hluta af rekstarhagnaði félags
sjóðs í Vinnudeilusjóð félagsins. Mark
miðið er að styrkja stöðu félagsmanna 
í verkfallsbaráttu. 

Listi uppstillinganefnda til stjórna 
og ráða Bárunnar var sjálfkjörinn 
þar sem ekki bárust önnur framboð. 
Nokkrar breytingar verða á stjórn frá 
síðasta aðalfundi en það verður kynnt 
betur innan tíðar á heimasíðu. 

Halldóra Sigríður Sveinsdóttir for
maður kynnti kaup á nýju orlofshúsi 
í Grímsnesi og íbúð á Akureyri. Keypt 
var stór og glæsileg íbúð á Akureyri og 
litla íbúðin seld í staðinn. 

Eftir að aðalfundarstörfum lauk 
hélt Mateusz Kuc léttan og skemmti
legan fyrirlestur um Pólland, sögu 
og menningu sem vakti mikla lukku. 

Dregið var úr happadrætti aðal
fundar þar sem vinningar eru dvöl í 
orlofshúsi félagsins. 

Erfiðum og annasömum vetri er 
lokið en það þýðir ekki að slakað verði 
á í hagsmunagæslu fyrir félagsmenn, 
þvert á móti verður bætt í til dæmis 
vinnustaðaeftirlit. 

Báran þakkar félagsmönnum og 
velunnurum veturinn og óskar gleði
legs og sólríks sumars. 

Skorað á stjórnvöld
Aðalfundur Bárunnar , stéttarfé
lags , haldinn 30. maí 2016, skorar 
á stjórnvöld að gæta að hagsmunum 
starfsmanna og þeirra sem þurfa á 
heilbrigðisþjónustu að halda á Heil
brigðisstofnun Suðurlands. 

Í ályktun sem samþykkt var á 
aðalfundinum vekur félagið athygli 
á þeim stóraukna fjölda sem nýtir 
þjónustu svæðisins. Á Suðurlandi 
er 60% af allri frístundabyggð lands
ins, 80% ferðamanna sem koma til 
landsins fara um Suðurland. „Hefur 
verið brugðist við þessu? “ er spurt í 
ályktuninni. 

„Endalaust boðaður niðurskurður 
er orðið langþreytt fyrirbæri sem 
kemur niður á starfsfólki og veldur 
miklu álagi. Starfsmenn eru að 
niðurlotum komnir, og enn á að 
skera niður. Hverjum þjónar þessi 
niðurskurður og hvaða afleiðingar 
hefur þetta bæði fyrir starfsmenn og 
sjúklinga? 

Báran, stéttarfélag krefst þess að 
stjórnvöld snúi sér að forgangsröðun í 
meðferð fjármagns, og standi vörð um 
þjónustuna sem Heilbrigðisstofnun 
Suðurlands á að veita með hagsmuni 
sjúklinga og starfsmanna að leiðar
ljósi,“ segir ennfremur í ályktuninni.

Smiðjan er skemmtilega staðsett 
í gamalli skemmu á Eyrarbakka
Eldsmiðja vígð á Eyrarbakka

Eldsmíðafélag Suðurlands vígði 
eldsmiðju félagsins um liðna 
helgi. Kveikt var upp í ferðaafli, 

glóandi járnið hamrað og gestum og 
gangandi boðið að líta inn. 

Félagsmenn hafa unnið að því með 
samhentu átaki og góðum stuðningi 
Uppbyggingasjóðs Suðurlands að 
koma á fót eldsmiðju og félagsaðstöðu. 
Smiðjan er frábærlega staðsett í gamalli 
skemmu á Eyrarbakka umkringd eldri 
skúrum og gömlum grjóthleðslum, 
húsnæði sem ekki þótti mikil framtíð 
í en er nú smátt og smátt að fá á sig 
góða mynd og mikilvægt hlutverk. 

Félagsmenn eru um 40 talsins og 
fer ört fjölgandi. Einhverjir kunna 
handbragðið en aðrir ganga í félagið 
til að læra eldsmíði eða líka til að 
styðja framtakið. Mikil hugur er í fé
lagsmönnum um að miðla kunnáttunni 
áfram til ungra sem aldinna og halda í 
heiðri gamalli verkþekkingu. 

Allir áhugasamir geta haft samband 
við Ragnar Gestsson formann í síma 
824 3939 eða sent tölvupóst á eldsud@
gmail.com. 

Ef einhver lesandi lumar steðja eða 
eldsmíðatólum og vil gefa eða lána 
þá er það mjög vel þegið því félaginu 
vantar fleiri steðja.

Oddný tekur við af Árna Páli
– Samfylkingin er velferðarafl, segir Oddný. 

Oddný G. Harðardóttir, þing
maður Samfylkingarinnar í 
Suðurkjördæmi, vann afger

andi sigur í formannskjöri flokksins 
um liðna helgi. Hún hlaut tæp 60% at
kvæða og er þriðja konan til að gegna 
embætti formanns flokksins. Í sinni 
fyrstu stefnuræðu á landsfundi flokks
ins sagði Oddný að meðal annars: 

„Við í Samfylkingunni erum vel
ferðarafl. Og við viljum leiða stærsta 
verkefni næsta kjörtímabils sem 
verður endurreisn heilbrigðiskerfisins. 

Hrunið og kreppan sem henni fylgdi 
leiddi óhjákvæmilega til niðurskurðar 
í heilbrigðismálum, en hnignun heil
brigðiskerfisins hófst því miður löngu 
fyrir Hrun. Skortur á fjárfestingum 
og rekstrarfé blasir við hvert sem 
litið er. Langvinn verkföll lækna og 
annarra starfsmanna sjúkrahúsa eru 
sjúkdómseinkenni kerfis sem þarfnast 
uppbyggingar og umhyggju. Það er 
einnig sjúkdómseinkenni heilbrigð
iskerfisins ef einhver þarf að fresta 
því að fara til læknis vegna kostnaðar. 
Sjúklingar eiga ekki að þurfa að taka 
upp veskið þegar þeir þurfa á læknis
hjálp að halda. Íslendingar geta ekki 
og munu ekki sætta sig við lakara heil
brigðiskerfi en nágrannaþjóðir okkar. 

Þess vegna er stefna  
Samfylkingarinnar skýr: 
– Setja þarf húsnæðismál Landspít

alans í forgang, sjúklingar eiga ekki 
að liggja á göngum og bílskúrum. 
Starfsmenn eiga ekki að þurfa að 
flýja húsnæði vegna myglu og lélegs 
viðhalds. 

– Fjárfesta þarf í tækjabúnaði sjúkra
húsa. Nútíma læknisfræði krefst 
nútíma tækja. 

– Löngum biðlistum eftir nauðsyn

legum aðgerðum verður eytt hratt 
og örugglega með samstilltu átaki. 

– Uppbygging hjúkrunarheimila fyrir 
aldraða og langveika þar sem búið 
er vel að fólki með persónulegri 
þjónustu er okkur mikilvægt. Og 
vel framkvæmd geðheilbrigðis
stefna er annað forgangsmál. 

– Við höfnum leið einkavæðingar í 
heilbrigðismálum, við viljum leið 
samábyrgðar og jöfnuðar.“

Oddný og jóhanna Sigurðardóttir, fyrrverandi formaður og forsætisráðherra, 
á landsfundinum.

jenný Lára og Sigrún, vinningshafar í happdrættinu, ásamt Halldóru for-
manni Bárunnar á aðalfundinum.

Mynd: Menningarstadur123.is.

Ragnheiður Elín Árnadóttir náði nýju 
heimagistingarlögunum í gegnum 
þingið, en hún lagði það fram fyrr í 
vetur sem iðnaðar- og viðskiptaráð-
herra.
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Sala er hafin á íbúðum í glæsilegu 3ja hæða fjölbýlishúsi við 
Löngulínu 20-26 í Sjálandi í Garðabæ. Íbúðirnar eru 3ja-5 herb. og
92-185 fm. Íbúðirnar verða með vönduðum íslenskum 
innréttingum frá Brúnás og vönduðum AEG eldhústækjum.  
Íbúðirnar verða ýmist með góðum svölum eða stórri timburverönd. 
Stæði í bílageymslu fylgja öllum íbúðum.

www.bygg.is
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Byggingafélag Gylfa og Gunnars byggir á 32 ára reynslu á íslenskum byggingamarkaði.

Sími 562 4250
www.fjarfesting.is

Borgartúni 31

FJÁRFESTING
FASTEIGNASALA EHF

Garðatorgi 5 – 210 Garðabæ

Sími 520 9586

Sjáland í Garðabæ
Fjölskylduvænt hverfi í 
fallegu umhverfi

Síðustu söluíbúðirnar 
við sjóinn!

Skoðið teikningar á bygg.is

NÝTT Í SÖLU
Langalína 20-26



4 9.  júní  2016

Stjórnmálaflokkarnir og þær hreyfingar 
sem hugsa til framboðs eru óðum að 
safna mönnum og málefnum saman og 

undirbúa þingkosningar í haust. Færri kom
ast upp með að ganga óbundinr til kosninga 
en fyrrum og við færumst nær því að kjósa á 
milli tveggja ólíkra blokka til hægri og vinstri 
þar sem afstaðan til grundvallarmála er ólík. 
Stjórnarflokkarnir eða stjórnarandstaðan. Mjótt gæti orðið á munum og hvor 
fylking um sig getur legið nálægt meirihluta þingmanna út á minnihluta 
atkvæða. 
Svarti hesturinn í harðri baráttu um meirihluta í þinginu gæti orðið Viðreisn. 
Nýr miðflokkur sem útilokar ekki samstarf við neinn hinna flokkanna. For
maður flokksins segir hann muni starfar með þeim sem hann komi meginmálum 
sínum fram í samstarfinu. Því gæti Viðreins hreinlega ráðið úrslitum með það 
hvort samsteypa til hægri eða vinstri nái meirihluta í þinginu. 
Hinsvegar blasir við að Viðreisn nær stærsta máli sínu um lok viðræðna við 
ESB ekki fram með hægri flokkunum en öll stjórnarandstaðan hefur lofað 
þjóðaratkvæðagreiðslu um framhald viðræðna og setur það þunga pressu á 
Sjálfstæðsflokkinn í erfiðu máli fyrir hann.
Flokkarnir finna taktinn hver af öðrum. Viðreisn kemur sterk út af stofnfundi 
sínum. Samfylkingin valdi nýja forystu á landsfundi um liðna helgi eftir langt 
tímabil átaka og erfiðleika. Hvernig nýrri forystu Oddnýjar G. Harðardóttur 
og Loga Einarssonar reiðir af ræðst mikið til af einingu flokksins og samstöðu 
í aðdraganda kosninga. Gangi flokkurinn sameinaður fram, líkt og fyrrum, 
getur hann náð sterkri stöðu á stuttum tíma.
Mikilvægt er fyrir Samfylkinguna að tryggja breiddina frá miðju til vinstri. Á 
þeim forsendum var flokkurinn stofnaður og þar liggur hans megin styrkur. 
Annars er hætta á að Viðreisn sæki á sömu mið, líkt og Björt framtíð fyrir 
síðustu kosningar.
Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið í sókn og stendur ágætlega í könnunum en 
Viðreisn sækir hart og hratt að honum. Nái Viðreisn að breikka ásýnd flokksins 
frá því að vera framboð óánægðra sjálfstæðismanna yfir í að vera breiður mið
flokkur eru möguleikar hans til fylgissóknar miklir. Það blasir við, sérstaklega 
ef Björt framtíð nær ekki flugi.
Ekki vantar stór kosningamál. Þensla og heitt hagkerfi geta fyrirvaralítið keyrt 
gjaldmiðilsmálin í brennipunkt stjórnmálanna. Því verður án efa kosið um 
framhald viðræðna við Evrópusambandið. 
Arðurinn af auðlindunum, skipting þjóðartekna, framlög til heilbrigðismála 
og erfið staða lakast settu lífeyrisþeganna eru allt stór mál sem skipta fólki í 
flokka og fylkingar og kosið verður um í haust.
Óvissuþættirnir um gengi og afdrif flokkanna eru margir en allt stefnir í 
spennandi kosningar á milli nokkuð skýrra valkosta um stór grundvallarmál 
sem skipta sköpum um skilyrði búsetu í landinu í framtíðinni.

Björgvin G. Sigurðsson.

Flokkarnir 
finna taktinn

LEIÐARI

ÚTGEFANDI: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 Reykjavík. ÁBYRGÐARMAÐUR: Björn Ingi 
Hrafnsson, netfang: bjorningi@pressan.is, AUGLÝSINGASTJÓRI: Ámundi Ámundason sími 824-
2466, netfang, amundi@fotspor.is. AUGLÝSINGAR: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@
fotspor.is. RITSTJÓRI: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com 
UMBROT: Prentsnið, PRENTUN: Landsprent, 10.500 eintök. DREIFING:Íslandspóstur

FRÍBLAÐINU ER DREIFT Í 10.500 EINTÖKUM Á ÖLL HEIMILI Á SUÐURLANDI. 

SUÐRI HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
11. TBL. 2. ÁRGANGUR 2015

Suðri inn á hvert heimili!

Kótelettan 2016
Kótelettan BBQ Festival er 

nú haldin í 7. sinn. Hátíðin 
hefur verið að festa sig í sessi 

sem ein stærsta grillveisla landssins 
þar sem lögð er höfuðáhersla á kjöt
meti og allt sem fylgir því að grilla 
góðan íslenskan mat. Auk kynninga 
á íslenkum matvælum er boðið upp 
á glæsilega dagskrá fyrir alla fjöl
skylduna frá morgni til kvölds. 

Yfir daginn er boðið upp í fjölbreytta 

dagskrá fyrir alla fjölskylduna á mið
bæjartúninu, m.a. barnaskemmtun, 
tónleika og margt fleira. Aðgangur að 
dagskemmtun er ókeypis en hún er í 
haldin í samstarfi við sveitarfélagið 
Árborg og ýmis fyrirtæki á svæðinu. 

Fjölmargir þekktir tónlistarmenn 
hafa stigið á stokk á Kótelettunni og 
verður dagskráinn vegleg að vanda 
þetta árið. Tónlistarfestivalið fer fram 
bæði inni í Hvítahúsinu og einnig á glæsilegu útisviði þar sem engu er 

til sparað. Frábær skemmtun þar 
sem allir ættu að finna eitthvað við 
sitt hæfi. Forsala á tónlistarfestivalið 
fer fram á Miði.is og í Gallerí Ozone 
Selfossi. 

Stjórnendur Kótelettunar býður 
fólk hjartanlega velkomin á Selfoss 
á 7. Kótelettuna með von um að allir 
geti fundið eitthvað við sitt hæfi og 
skemmt sér í sátt og samlyndi við um
hverfið og náungann. Síðast en ekki 
síst njóta þess að vera saman, grilla og 
hafa gaman. Við hvetjum heimamenn 
til að bjóða vinum og vandamönnum 
velkomna á Selfoss til þess að njóta 
hátíðarinnar og alls sem bæjarfélagið 
hefur uppá að bjóða. 

Einars Björnsson er upphafsmaður Kótelettunnar og stendur að hátíðinni 
með miklum myndarbrag nú sem fyrr.

Ýldan áfram um ókomin ár?
Enn og aftur þurfa íbúar Þorláks

hafnar að hella sér í baráttu fyrir 
sjálfsögðum réttindum eins og 

loftgæðum. Þessi barátta hefur staðið 
yfir á annan áratug og árið 2008 var 
tekist mikið á þegar núverandi starfs
leyfi fyrir fiskþurrkun Lýsis var gefið 
út. Bæjarbúar og bæjarstjórn þess 
tíma gerðu allt hvað þau gátu til að 
koma í veg fyrir að Heilbrigðisnefnd 
Suðurlands gæfi út starfsleyfið til 12 
ára. Heilbrigðisnefnd Suðurlands og 
þáverandi framkvæmdastjóri þess tóku 
afstöðu gegn íbúum en með fyrirtæk
inu. Íbúar sem og bæjarstjórn kærðu 
útgefið starfsleyfi til umhverfisráðherra 
sem með úrskurði sínum stytti starfs
leyfið úr 12 árum í 8 ár ásamt því að 
bæta við ýmsum starfsleyfiskilyrðum. 
Núna eru þessi 8 ár liðin og okkur 
íbúum hefur verið talin trú um að nú 
eigi þessi sóðastarfssemi að fara út úr 
bænum. Bæjarstjórn er búin að klára 
alla skipulagsferla vegna lóðar sem er 
talsvert fyrir vestan Þorlákshöfn og 
ekkert því til fyrirstöðu að hefja fram
kvæmdir hvað það varðar. 

En hvað, fyrirtækið hefur sótt um 
endurnýjun starfsleyfis á sama stað 
sem er nánast í miðbæ Þorlákshafnar. 
Ekkert fararsnið er á fyrirtækinu og 
hvergi að sjá að því sé nokkur alvara 
með að flytja starfsemina og þó hefur 
það haft 8 ár í þessari lotu til að gera 
eitthvað í sínum málum. Fyrirtækið 
talar um erfiða markaðsstöðu, vill sjá 
fram á næsta ár og taka svo ákvörðun 

um framhaldið. Ég bara spyr, eigum 
við íbúar hafa samúð með fyrirtækinu? 
Eigum við að fórna heimilum okkar 
áfram um ókomin ár? Eigum við að 
fórna eigin tækifærum í að byggja upp 
nýja starfssemi og að efla það sem er? 
Ég segi nei, ef fyrirtækið sér ekki hag í 
að flytja starfssemina burt úr bænum 
þá á bara loka strax. 

Bæjarstjórn og bæjarbúar hafa byggt 
upp miklar væntingar vegna þess að 
núna loksins sjái fyrir endann á því að 
Lýsi hf dæli ýldu yfir bæjarbúa og gesti 
dag og nótt allt árið um kring. Bæjar
stjórn hefur lagt talsvert fé í kynningar
mál, fengið ráðgjafafyrirtæki til liðs 
við sig og bæjarbúar hafa vakið upp 
allskonar hugmyndir að starfsemi sem 
mætti setja af stað þegar við værum 
laus við ýlduna. Ráðgjafar okkar hafa 
sagt að það sé sjálfhætt með mark
aðssóknina fái fiskþurrkanir áfram
haldandi starfssleyfi hér innanbæjar. 

Því miður eru allar líkur á því að 
Heilbrigðisnefnd Suðurlands haldi 
uppteknum hætti og veiti fiskþurrkun 
Lýsis áframhaldandi starfsleyfi. Það má 
sjá í auglýsingu á heimasíðunni www. 
hsl.is þar sem væntanlegt starfsleyfi 
er kynnt og að núna á að veita það 
til tveggja ára. Þar eru einnig allir 
frasarnir saman komnir, „skal koma 
í veg fyrir eða draga úr loftmengun“, 
„takmarka lyktarmengun“, „valda 
ekki óþægindum í umhverfinu vegna 
lyktarmengunar“. Í eyrum okkar sem 
búum við þessi ósköp hljómar þetta 
eins og brandari því það er ekki hægt 
að draga úr, takmarka og valda ekki 
óþægindum vegna ýldu. Það er ekkert 
til sem heitir lítil ýldulykt. Að ætla sér 
að framlengja þessa óværu um 2 ár 
er galið því við vitum í ljósi þess sem 
á undan er gengið að þá verður þetta 
sagan endalausa, síðustu 8 ár dugðu 
ekki til breytinga. Ekkert mark var 
tekið á mótmælalistanum sem 532 
íbúar Þorláks hafnar undirrituðu á 
sínum tíma. 

Endurnýjun starfsleyfisins verður 
rothögg á allar þær væntingar sem hafa 
sprottið upp í kjölfar þess að nú loksins, 
loksins fái íbúar Þorlákshafnar þau loft
gæði sem þeim ber samkvæmt lögum. 
Innviðir Þorlákshafnar eru mjög góðir, 
frábærir skólar, íþróttaaðstaða til fyrir
myndar, barnvænt umhverfi og gríðar
legt landrými fyrir atvinnustarfssemi 
hvort sem hún er hafnsækin eða ekki 
en því miður er okkur haldið í gíslingu. 

Sævar Þór ráðinn skólastjóri GíH
Bæjarstjórn Hveragerðis samþykkti 

samhljóða á fundi sínum að ráða 
Sævar Þór Helgason sem skólastjóra 
Grunnskólans í Hveragerði. Mun hann 
hefja störf 1. ágúst 2016. 

Sævar Þór hefur verið kennari við 
GíH um árabil en jafnframt gegnt þar 
stöðum deildarstjóra, stigstjóra og nú 
síðast aðstoðarskólastjóra við skólann. 

Sævar er grunnskólakennari að 
mennt með meistaragráðu í stjórnun 
menntastofnana. 

Sævar Þór Helgason.

Höfundur er
Guðmundur Oddgeirsson,  

sveitarstjórnarmaður Ölfusi. 

Leikskólinn Leikholt fær ART-vottun
Við útskriftarathöfn á leik

skólanum Leikholti fékk 
skólinn afhent skjal frá 

ARTteyminu sem staðfestir ART
vottun skólans næstu 3 árin. Sex 
af 8 starfsmönnum á deildum leik
skólans hafa þegar lokið ARTnám
skeiði og von er á síðustu tveimur 
eftir sumarið. Elín Anna Lárusdóttir, 
leikskólastjóri, tók við viðurkenn
ingunni. Elín Anna lárusdóttir, leikskólastjóri tekur við starfestingarskjalinu. 



samsungsetrid.is

Fögnum íþróttasumrinu með nýrri árgerð, 2016-17

Tryggðu þér besta sætið
með Samsung sjónvarpi

49” KU6505 kr. 189.900.-
55” KU6505 kr. 239.900.-

49” KU6405 kr. 189.900.-

UHD • Curved • 4K • 8 milljón pixlar • 1600 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

UHD • 4K • 8 milljón pixlar • 1500 PQI
Nýtt Smart viðmót • Quad-Core örgjörfi

samsung 2016-17 samsung 2016-17

Samsung AddWash
Kynnum nýjustu viðbótina í þróun þvottavéla frá Samsung. 

AddWash þvottavélin gerir notandanum kleift að bæta við fatnaði í þvottavélina í gegnum op á hurðinni, 
eftir að þvottavélin hefur verið ræst. 

7 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble AddWash

WW70K5400uW

eco Bubble addWash, smart Check, 
tekur 7 kg, 1400 sn/mín, 

afgangsraki 44%, Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor

Verð: 94.900,- kr

8 kg 1400 Sn. 
Eco Bubble AddWash

WW80K5400uW

eco Bubble addWash, smart Check, 
tekur 8 kg, 1400 sn/mín, 

afgangsraki 44%, Kollaus mótor, 
10 ára ábyrgð á mótor

Verð: 104.900,- kr

EyrAVEgI 32 · SElfoSS · SímI 480 1160HIlmISgötU 4 · VEStmANNAEyjUm · SímI 481 3333



Garðsláttuvélar
sem slá á þínum gönguhraða

Það er leikur einn að slá með nýju 
garðsláttuvélunum frá CubCadet.  
Þær eru með MySpeed hraðastilli 
sem aðlagar keyrsluhraða vélanna 
að þínum gönguhraða.  

Gerir sláttinn auðveldari

ÞÓR F
H

Akureyri:
Lónsbakka
601 Akureyri
Sími 568-1555

Opnunartími:
Opið alla virka daga
frá kl 8:00 - 18:00
Lokað um helgar

Reykjavík:
Krókháls 16
110 Reykjavík
Sími 568-1500

Vefsíða og 
netverslun:

www.thor.is
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Halla Dröfn tekur við viður-
kenningu fyrir meistara- 
ritgerð um barnavernd
Norrænu samtökin Nordisk 

forening mot barnemishand
ling og omsorgssvikt, NFBO, veittu 
Höllu Dröfn Jónsdóttur verðlaun 
fyrir MAritgerð hennar, „Stuðn
ingsúrræðistarfsmanna barna
verndar. „Þetta er í raun bara það 
sem hefur alltaf verið gert““. Leið
beinandi Höllu Drafnar var Anni 
G. Haugen, lektor við Félagsráðgjaf
ardeild. 

Halla Dröfn lauk MAnámi til 
starfsréttinda í félagsráðgjöf árið 
2015. Ritgerðin fjallar um á hvern 
hátt barnaverndarstarfsmenn vinna 
með börnum og fjölskyldum þeirra 
og hvaða aðferðafræði og kenningar 
þeir nýta helst við vinnuna. 

Verðlaunin voru afhent á Nor

rænni ráðstefnu NFBO sem haldin 
var í Stokkhólmi dagana 22.–25. 
maí og á meðfylgjandi mynd má 
sjá Höllu Dröfn taka á móti verð
laununum auk þess hún hélt þar 
erindi um rannsókn sína. 

Suðri óskar Höllu Dröfn innilega 
til hamingju með verðlaunin. 

Dagbjartur dúxaði í FSu
Þann 27. maí fór fram útskrift í 

Fjölbrautaskóla Suðurlands og 
var Þorlákshafnarbúinn Dag

bjartur Sebastian Österby Christensen 
dúx skólans. Dagbjartur hlaut viður
kenningu frá Hollvarðasamtökum FSu 
og að auki fékk hann viðurkenningar 
fyrir framúrskarandi árangur í dönsku, 
stærðfræði, náttúruvísindagreinum og 
raungreinum. 

Einnig hlaut Stefanía Ásta Davíðs
dóttir viðurkenningu fyrir frábæran 
árangur í íslensku og sögu. 

Suðri óskar þeim innilega til ham
ingju með þennan góða árangur. 

Dagbjartur Sebastian Österby 
Christensen.  Mynd: FSu.is

Berglind Dan og Jakob Unnar valin í 
unglingalandslið Íslands í badminton
Í vetur voru Berglind Dan Ró

bertsdóttir og Jakob Unnar Sig
urðarson valin til að æfa með 

unglingalandsliðum Íslands í bad
minton, Berglind Dan í flokki U17 
og Jakob Unnar í flokki U15. Nokkrir 
æfingadagar hafa verið yfir vetur
inn sem og stærri æfingarbúðir þar 
sem þau hafa æft með sínum aldurs
flokkum og einnig eldri spilurum. 

Valið er í æfingahópa landslið
anna eftir stöðu á styrkleikalista 
Badmintonsambandsins og er sá 
listi háður gengi á mótum. Alls eru 
8 unglingamót yfir veturinn sem 
gefa stig á styrkleikalista og er mik
ilvægt að mæta á sem flest mót til 
að komast ofarlega á listan. Jakob 
Unnar er í 6. sæti styrkleikalistans 
í sínum flokki og Berglind Dan 
í 6. sæti í sínum. Auk þess keppa 
þau bæði í Bflokki fullorðinna þar 
sem keppnin er orðin mun harðari 
og mótin 11 talsins yfir veturinn. 
Þau hafa bæði staðið sig þar með 
ágætum og er Berglind Dan í 7. sæti 
í Bflokki fullorðinna. 

Erfitt er að komast í keppnishóp 
í badminton þar sem einungis 24 
efstu á styrkleikalista í hverjum 
flokki geta keppt á hverju móti. 
Auk þess eru aðeins 13 alþjóðleg 
mót á ári í hverjum flokki og því 

hörð barátta eftir sæti. Því miður 
hafa krakkarnir því ekki verið valin 
til að keppa fyrir Íslands hönd á er
lendri grundu. 

Það er einnig gaman að segja frá 
því að Axel Örn Sæmundsson, að
stoðarþjálfari, hefur æft með öllum 
unglingalandsliðum Íslands fram að 
þessum vetri en keppnin er orðin 
ansi hörð í hans flokki og komst 
hann því miður ekki í hópinn í ár. 
Þau eru öll eljusöm á æfingum og 
einbeitt í því að bæta sig og gera 
betur og hefur það svo sannar
lega skilað þeim þessum frábæra 
árangri. Þessir krakkar eru góðar 
fyrirmyndir og mikil hvatning fyrir 

aðra iðkendur og sýna það að allt er 
hægt ef viljinn er fyrir hendi. 

Í lokin langar mig að segja frá því 
að lokahóf deildarinnar fór fram 
þann 12. maí og voru verðlaun veitt 
fyrir góðan árangur í vetur. Sigríður 
Júlía Wium Hansdóttir og Björk 
Gunnarsdóttir fengu viðurkenn
ingu fyrir bestu ástundun og fékk 
Sigríður Júlía einnig viðurkenningu 
fyrir mestu framfarir í vetur. Berg
lind Dan var síðan valin badmint
onmaður Þórs. Ég vil óska þeim til 
innilega hamingju með árangurinn 
og öllum hinum fyrir góðan vetur. 

Karen Ýr Sæmundsdóttir,  
þjálfari, í Hafnarfréttum. 

Skógræktarverkefni 
sameinuð undir einn hatt
Samþykkt voru á Alþingi í vik

unni lög sem miða að stofnun 
nýrrar stofnunar á sviði skóg

ræktar, sem taka á yfir og sameina öll 
verkefni Skógræktar ríkisins annars 
vegar og landshlutaverkefna í skógrækt 
hins vegar. Undir landshlutaverkefni 
falla Vesturlandsskógar, Skjólskógar 
á Vestfjörðum, Norðurlandsskógar, 
Héraðs og Austurlandsskógar og 
Suðurlandsskógar, auk umsjónar með 
Hekluskógum. 

Í athugasemdum með frumvarpinu 
segir að markmiðið sé að samhæfa starf 
umhverfis og auðlindaráðuneytisins 
á sviði skógræktar með því að gera 

stjórnsýsluna í málaflokknum skil
virkari, auka faglega getu og styrkja 
byggð. Nýja stofnunin fær einfaldlega 
nafnið Skógræktin. Gert er ráð fyrir að 
höfuðstöðvar hennar verði á Fljótsdals
héraði, þar sem Skógrækt ríkisins hefur 
höfuðstöðvar sínar í dag. 

Ekki er reiknað með að þessar 
breytingar hafi í för með sér kostnað

arauka fyrir ríkissjóð, en þeim er heldur 
ekki ætlað að draga úr útgjöldum. Búist 
er við að kostnaður við yfirstjórn lækki, 
en ráðgert að nýta megi það fé sem 
þannig sparast í kjarnastarfsemi hinnar 
nýju stofnunar. 

Ekki er heldur gert ráð fyrir upp
sögnum starfsfólks, því Skógræktin 
tekur yfir alla ráðningarsamninga 
Skógræktar ríkisins og landshluta
verkefnanna. Skógræktin hin nýja á 
samkvæmt lögunum, sem samþykkt 
voru samhljóða með atkvæðum 45 
þingmanna úr öllum flokkum, að taka 
formlega til starfa þann 1. júlí næst
komandi.

Halla Dröfn jónsdóttir.
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Af hverju krosslímt tré? 
–  Umhverfisvæn og sjálfbær framleiðsla

–  Léttari en steypa

–  Frábær einangrun

–  Engar kuldabrýr sem bjóða heim raka og myglu

–  Mjög fljótlegt að reisa

–  Einstakir burðareiginleikar

–  Jarðskjálftaþol eins og best getur orðið

–  Þynnri veggir - meira innra rými

–  Notalegt og heilsusamlegt innra umhverfi

Byggðu umhverfisvænt hús 
-úr krosslímdu tré

Umhverfisvæn hús 
úr krosslímdu tré

Stór eða lítil  
- allt eftir þínum óskum

Bjóðum einnig 
glugga, hurðir og 

untanhússklæðningar 
sem hæfa þínu húsi

Byggðu til framtíðar með lausnum frá IDEX
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Jón og Ragnhildur í Gýgjarhólskoti  
Nokkur minningarorð um hjónin - og Bragaþingin eftir Inga Heiðmar Jónsson.

Ræktunarmenn og gegnir 
bændur voru hjónin Jón Karls
son og Ragnhildur Magnús

dóttir í Gýgjarhólskoti. Brottför þeirra 
hér af heimi varð á vori norðanátta og 
bjartra nátta. Jón dó í miðjum mars
mánuði en Ranka tveim mánuðum 
síðar. Þessi hjón gerðu garðinn frægan 
á býli sínu efst í Biskupstungum, ólu 
upp börn sín fjögur: Karl, Sigríði, Ei
rík og Grím, störfuðu að uppgræðslu 
á blásnu landi, bæði í heimahögum 
og með sveitungunum inn á víðáttu
miklum afréttarlöndum. Í ágætri ræðu 
við útför Jóns vitnaði sóknarprestur
inn í viðtal Geirþrúðar í Miðhúsum við 
Jón frá árinu 2005. Þar segir Jón: „Það 
voru feikna umskipti að flytja af einni 
gróðursælustu jörð í uppsveitunum á 
þetta melkot. Fyrst á eftir festi ég ekki 
yndi hér og það var ekki fyrr en mér 
varð ljóst þetta tækifæri til að græða 
upp landið að ég fór að una mér. Það 
var þessi knýjandi nauðsyn að koma 
uppgræðslu af stað, loka rofabörðum 
og græða mela.“

Hjónin í Kotinu voru afkastamikil í  
bústörfum sínum en sneyddu þó ekki 
hjá listheiminum, Jón var snjall hag
yrðingur en Ragnhildur hannyrðakona 
og fór einnig að tálga í tré síðustu ára
tugi ævi sinnar og hlaut fyrir sæmdir og 
verðlaun. Hún tálgaði marga kindina, 
kýr og hesta að ógleymdum fuglunum 
en það var ævintýri líkast að koma í 
handverksstofuna til hennar. Guð
mundur bróðir hennar, tálgumeistari 
og smíðakennari í Steinahlíð á Flúðum, 
bjó stofuna út fyrir systur sína og setti 
niður á hlaðinu hjá þeim hjónum. Ég 
átti nokkrar ferðir uppeftir til fjár
kaupa. Hrútar, ær og hundur fengu sinn 
heiðurshaga á píanóinu heima í stofu. 
Svo vildi fækka í hópnum er frá leið því 
þessir listmunir voru vinsælir til gjafa. 
Þá var komin upp sú staða að gera þyrfti 
nýjan leiðangur og kaupa fleiri hrúta. 

Hjónunum Ragnhildi og Jóni kynnt
ist ég á ljóðavegum, þau komu á hag
yrðingamótið 1990 uppi á Hveravöllum 
þar sem Sunnlendingar og Norð
lendingar undu saman kvöldi og fóru 
með vísur sínar og annarra. Sex árum og 
sex hagyrðingamótum síðar átti Ragn
hildur stóran þátt í eftirminnilegri ferð 
hagyrðinga úr Árnesþingi vestur í Dýra
fjörð, þar sem Bragaþingið var haldið 
á Núpi árið 1996. Við bjuggum þar í 
rúmgóðu íbúðarhúsi á Gerðhömrum og 
notuðum ferðina til skoða Vestfirðina, 
fórum fjallveginn yfir í hina fögru sveit 
á Ingjaldssand, komum til sr. Gunnars í 
kirkjuna í Holti og þá var Elís Kjaran að 
hlaða upp bæinn á Hrafnseyri. Og ekki 
var íþrótt stuðlanna sniðgengin. Jón orti 
í upphafi ferðar – á Hjálmsstaðahlaði: 

Golan syngur gleðilag
gárast laxaslóðir. 
Heilir og sælir hér í dag
hagyrðingar góðir. 

Og þeir völdu Uxahryggjaleið: 
Fagurt opnast sjónarsvið
sér um víðar grundir
Borgarfjörður blasir við
bjart er vestan undir

Í gestabók prestshjónanna, sr. Ágústs 
og Guðrúnar á Prestsbakka í Hrútafirði 
orti Jón:

Bráðum héðan burtu fer ég betur 
 staddur.
Nú er maður sæll og saddur.
Sulturinn er burtu kvaddur.

Þannig var Jón, hraðkvæður og snjall
mæltur. Svo þegar kom að sjálfu veislu
kvöldinu á Núpi fóru allir í sitt fínasta 
púss og vellyktandi ilmaði út í alla kima. 
Þá kvað Jón:

Við eigum að skafa skegg
skapnaðinn að laga
þessi andlit hefur hregg
hamrað marga daga.

Félagarnir voru varla komnir út í bílinn 
þegar önnur kviknaði:

Þessi hópur verður varla
villuráfandi
sjötuga nú sé ég karla
silkiskrjáfandi.

Konurnar pöntuðu nú vísu fyrir sig:
Glæsimynd sem glampar á
gefur kvöldið bjarta
frúrnar eins og fjöllin há
fögru gervi skarta.
Ragnhildur var tólf árum yngri en 

Jón, en þau hittust á Álfaskeiði í heima
sveit hennar, þar sem haldnar voru 
samkomur um árabil og sóttar víða 
að. Hún var rétt orðin 16 ára en Jón að 
nálgast þrítugt, dönsuðu þar sinn fyrsta 
dans en ástin hafði þegar kviknað og 
entist þeim vel – allt til bjartra nótta 
á nýrri öld. Ragnhildur var ekki síður 
einurðarmaður en bóndi hennar og 
samtaka í áhugamálum þeirra. Snjallar 
vísur hans hefðu margar lent í glatkist
unni ef hún hefði ekki haft fyrirhyggju 
og tiltæk skrifföng. Ragnhildur hætti 
ekki að vera sveitastelpan frá Bryðju
holti þó árin færðust yfir, snögg og 
glögg í tilsvörum, lét sér ekki vaxa í 
augum viðfangsefnin, að fara með Jóni 
í fjallaferðir, fara norður í Eyjafjörð að 
sýna á handverkssýningu, ellegar fara í 
enn fjarlægari sveitir með bónda sínum 
til að hitta hagyrðinga og halda Braga
þing. 

Á jarðarfarardegi Ragnhildar skein 
sólin björt og heit yfir Skálholtsstað þar 
sem kirkjan fylltist af samferðamönnum 
og sveitungum, sóknarprestur rifjaði 
upp kynni og lífshlaup Ragnhildar og 
fagur söngur ómaði. Vestan úr Leir
ársveit kom Grétar Jónsson bóndi á 
Hávarsstöðum, góðvinur hjónanna í 
Kotinu og ferðafélagi þeirra úr bænda
ferð á síðustu öld. Hann hafði ort vísu 
til minningar um Ragnhildi:

Oft er listin efnisvönd
sem á þó margt að bjóða.
Hún tengdi saman hug og hönd
og hjartalagið góða. 

Fáein orð um   
24 Bragaþing –  1989-2012. 
Upptakturinn að þessum þingum var 
stefnumót nokkurra kunningja sem 
keyptu sér saman kvöldverð/lambakjöt 
á Skagaströnd haustið 1989, en 2 þeirra 
komu sunnan úr Hrunamannahreppi 
og eftir skemmtilegt kvöld var ákveðið 
var að hittast að ári liðnu á Hvera
völlum. Það fór eftir. Þangað komu um 
30 manns, sumir að norðan, aðrir að 
sunnan og kvöldið varð gott og eftir
minnilegt þó allþröngt væri á mönnum  
í kojunum í Ferðafélagshúsinu. Þangað 
komu hjónin Ragnhildur og Jón eins og 
til margra annarra Bragaþinga, síðast á 
Smyrlabjörgum 2008. Svo skemmtilega 
vildi til að á fundinn á Hveravöllum 
komu 6 hagyrðingar með Jónsnafni, 
2 Árnesingar, 1 Borgfirðingur, 2 Hún
vetningar og 1 Skagfirðingur. Þessi mót 
voru haldin árlega til ársins 2012 þegar 

myndarlegt mót var haldið á Húsavík en 
árið eftir varð að aflýsa Bragaþinginu 
vegna óveðurshelgar í ágústlok og á 
næsta ári gekk það einnig úrskeiðis. 

Frá þessum samfundum glampar 
fjöldi góðra minninga sem rifjast upp 
þegar félagar hittast eða ritunum þaðan 
er flett. Það fjölgaði í vinahópi margra, 
alltaf var fjör í rútunni hjá Sigurði dýra
lækni og Guðmundur Ingi á Dalvík, 
stórfrændi og vinur Jóa í Stapa, sá um 
að prenta vísur af þingunum og ferða
sögur. Jói sjálfur stóð fyrir upphafi þessa 
merka leiðangurs með aðstoð vinar síns, 
þess sem þetta skráir og grunaði víst 
hvorugan að haustferð þeirra norður 
að Húnaflóa 1989 kæmi til með að ná 
til svo margra staða og standa næsta 
aldarfjórðunginn. 

Hér kemur svo ein vísa Jóns Karls
sonar frá mótinu á Smyrlabjörgum en 
mágkona hans og vinkona hennar komu 
þangað austur með þeim hjónunum:

Mér er ljóminn kvenna kær
kostir þeirra ljósir. 
Sjötugar mér sýnast þær
sannar blómarósir.

Fegursta gróðurbrík
Meðan undirritaður hélt úti Stökubúi í 
Sunnlenska fréttablaðinu birtust þar 2 
vísur sem Dísa í Króki setti málvinum 
sínum fyrir; að yrkja um Hrútfell við 
Langjökul. Fjallið sést neðan úr Árnes
þingi en sæta þarf lagi og önnur fjöll 
verða víða til að skyggja þar á. Þórdísi 
hitti ég í messukaffi í Bræðratungu og 
röbbuðum við um ýmsar sveitir og hún 
sagði mér frá dálæti sínu á fjöllum, ekki 
síður norðlenskum og kvartaði yfir hvað 
vísnasmiðir væru fálátir um glæsifjöll 
í nágrenni sínu og nefndi sérstaklega 
Hrútfellið. Ég fann að til mín var þessum 
ræðum beint svo ég sauð saman vers og 
sendi Þórdísi:

Úr Tungum marga tinda sjá
tignarfrúr og smalar
og Hrútfellið með hrím og snjá
hæst á stafni Kjalar. IHJ

Næst þegar við Jón hittumst gat ég ekki 
á mér setið að rifja upp samtal okkar 
Dísu og vísuna mína. „Já“ svaraði Jón, 
„hún er nú búin að láta fleiri yrkja um 
Hrútfellið“ og lofaði mér að heyra sína 

vísu þar sem hann lét sér ekki nægja að 
prísa fjallið eftir verðleikum þess heldur 
fléttaði þar við nafn stökupantarans: 

Hrútfellið með hrjúfa kinn
hefðarsvip og ljóma
eins og Þórdís aldur sinn 
axlar þar með sóma.

Afmælisvísu endurbætti Jón af því 
honum leiddist staglið í stefinu algenga, 
Hann á afmæli í dag:

Syngjum leikandi lag
léttan ómþýðan brag 
hyllum Gunnu og heiðrum
hún á afmæli í dag.

Sauðkindin var í miklu uppáhaldi hjá 
þeim hjónum eins og áður kom fram:

Þó að blómin brosi hér
brekkur allar skrýði
þá er sauðféð þykir mér
þeirra mesta prýði.

Í eftirsafni var tekinn upp peli sem 
merktur var hvíta hestinum, White 
horse:

Fönnum skreyttu fjöllin há
fagnandi við lítum
svörtum hesti sit ég á
sýp á öðrum hvítum.

Þrá sinni til fjallanna lýsir Jón í næstu 
vísum:

Þegar mjöllin þoka fer
þíðir völl úr skorðum.
Upp um fjöll ég uni mér
eins og tröllin forðum.

Þar eru lautir, lækjargil
lindir blárra strauma,
hlíðarbrekkur, hamraþil
hallir minna drauma.

Vinnuhvetjandi er sú næsta:
Betur má ég bera á,
breiða vel úr taðinu.
Ekki kemur ýlustrá
upp úr hellublaðinu.

Fjölskylda Jóns flutti frá Efstadal að 
Gýgjarhólskoti, af gróðursælli jörð á 

aðra miður gróna og Jón fór fyrst 
að kunna við sig á nýju jörðinni þegar 
hún var farin að gróa – og kvað þegar 
árangur sást: 

Ég lýsi því ekki með orðum 
Hve ánægja mín er rík.
Þar sem sandurinn feyktist forðum
er fegursta gróðurbrík.   

Ingi Heiðmar Jónsson

Bragaþingin 
voru haldin á/í:

Skagaströnd 1989
Hveravöllum 1990
Laugum í Sælingsdal 1991
Skúlagarði 1992
Hallormsstað 1993
Flúðum 1994
Bændahöllinni Rv. 1995
Núpi 1996
Varmahlíð 1997
Seyðisfirði 1998
Laugalandi í Holtum 1999
Akogeshúsinu Rv. 2000
Hvanneyri 2001
Akureyri 2002
Djúpavogi 2003
Hvolsvelli 2004
Bændahöllinni Rv. 2005
Hólmavík 2006
Blönduósi 2007
Smyrlabjörgum 2008
Hótel Laka EfriVík 2009
Grand hóteli Rv. 2010
Stykkishólmi 2011 
Húsavík 2012

Ranka og jón með Andrési á Hjálmsstöðum.

Við inngang í garðinn Skrúð.

Silkiskrjáfandi Bragaþingmenn á núpi.

 jónar tveir og Ólafur í Skeiðháholti
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Erasmus+ verkefni Árborgar  
– Nám og starf
Á vormánuðum árið 2015 

fékk Sveitarfélagið Árborg 
styrk frá Rannís úr Evrópu

sjóðnum (Erasmus+) í skólaþróunar
verkefni sem skiptist í þrjá hluta: 
Lærdómssamfélagið, Nám og starf 
og Upplýsingatækni. 

Áherslan í Námi og starfi var lögð 
á að þátttakendur fengju tækifæri til 
að kynnast því hvernig efla mætti 
og þroska starfshugsun nemenda á 
öllum stigum grunnskólans, fræðslu 
í nærsamfélaginu og hvernig efla 
mætti vitund nemenda fyrir því að 
nám og störf eru órjúfanleg heild. 

Undirbúningur hófst strax á haust
mánuðum fyrir námsferð hópsins. 
Fundað var reglulega yfir veturinn 
og úr varð að hópurinn hélt af stað til 
Glasgow í lok febrúarmánaðar 2016. 
Tengiliður hópsins í Glasgow var 
Klaus Mayer, deildarstjóri Náms og 
starfsdeildar hjá Education Scotland. 
Hann útbjó metnaðarfulla dagskrá 
fyrir hópinn sem féll að hluta inn í 
dagskrá Erasmus+ hóps Mayers er 
tengist Evrópuverkefni sem Skotar, 
Þjóðverjar og Hollendingar taka þátt 
í. 

Breyttar áherslur í menntamálum 
hér á landi, með nýjum grunn og 
framhaldsskólalögum frá árinu 2008 
og útkomu aðalnámskrár árið 2011, 
hafa gert það að verkum að endur

skoða hefur þurft áherslur er varða 
framboð og skipulag náms. Jafnframt 
hefur verið bent á nauðsyn þess að 
brugðist verði við miklu brotthvarfi 
nemenda úr framhaldsskólanámi á 
Íslandi. Breytingar á vinnumarkaði 
og þróun síðustu ára hafa kallað á 
stefnu og ramma um málaflokk
inn. Mikil vinna hefur verið lögð í 
að benda á leiðir til að bregðast við 
þessum breyttu áherslum og má þar 
nefna nokkur dæmi; 
• Skýrsla starfshóps um stefnumótun 

í náms og starfsráðgjöf (maí 
2015).   

• Hvítbók Mennta og menningar
málaráðherra  umbætur í menntun 
(júní 2014). 

• Allir stundi nám og vinnu við sitt 
hæfi; tillögur um samþættingu 
menntunar og atvinnu (nóvember 
2012).  
Markmið með námsferðinni til 

Glasgow var að sjá hvað Skotar eru að 
gera til að efla náms og starfsfræðslu 
í skoska menntakerfinu; hvernig þeir 
tengja saman nám og störf svo að 
námið verði merkingarbærara, með 
það að markmiði að draga úr brott
hvarfi.   

Eftir ferðina til Glasgow hélt hópur
inn nokkra vinnufundi þar sem sest 
var niður við skýrslugerð og rætt um 
næstu skref í þróun náms og starfs

fræðslu í Sveitarfélaginu Árborg. Sú 
vinna skilaði eftirfarandi tillögum: 
• Unnið verði markvisst að því frá 

upphafi skólagöngu að styðja við 
og efla starfshugsun allra nemenda. 
Þar gegna náms og starfsráðgjafar 
lykilhlutverki. Skólasamfélagið ætti 
að byrja á því að uppfylla ákvæði 
laga um að allir nemendur fái notið 
þjónustu náms og starfsráðgjafa. 

• Kynna þarf vinnumarkaðinn mark
visst með starfskynningum á öllum 
stigum grunnskólans þannig að 
nemendur fái innsýn í atvinnulífið. 

• Nemendur fari í vettvangsferðir 
tengdar námi og störfum. 

• Nemendur haldi utan um verkefni 
sín er tengjast námi og störfum í 
ferilmöppu sem fylgir þeim alla 
grunnskólagönguna. 

• Standa þarf vörð um gildi list og 
verkgreina í grunnskólunum. 

• Koma þarf á samvinnu um útfær
slu og framkvæmd valgreina á ung
lingastigi á milli grunnskólanna í 
Árborg þar sem áhersla verði lögð 
á fjölbreyttari námsleiðir. 

• Auka samvinnu grunnskóla og 
framhaldsskóla, t.d. með samvinnu 
skólanna í kennslu og í valgreinum. 

• Fá samtök atvinnulífsins á Suður
landi til liðs við skólana. 

• Skólaþjónusta Árborgar bjóði upp 
á þjónustu ráðgjafa (e. mentor) sem 
tengir skóla/nemendur og atvinnulíf 
saman. Í þessu felst starfsnám og/
eða starfskynningar fyrir alla nem
endur grunnskólanna. 

• Setja upp starfsstöðvar í hentugu 
húsnæði í Árborg, nokkurs konar 
fjölsmiðju sem allir skólarnir geta 
nýtt sér sameiginlega. 
Mikilvægt er að hefja þessa vinnu 

sem fyrst. Að námsframboð verði 
aukið í grunnskólunum með áherslu 
á iðn, verk og tæknigreinar. Að 
samstarf grunn og framhaldsskóla 

verði eflt með þarfir nemenda að 
leiðarljósi. 

Jóhanna Einarsdóttir, náms og 
starfsráðgjafi í Sunnulækjarskóla – 
hópstjóri 

Klara Öfjörð, verkgreina og úti
námskennari í Sunnulækjarskóla 

Olga Sveinbjörnsdóttir, náms og 
starfsráðgjafi í Vallaskóla 

Sigríður Pálsdóttir, sérkennari 
í Barnaskólanum á Eyrarbakka og 
Stokkseyri 

Sædís Ósk Harðardóttir, verk-
efnastj. sérkennslu í Barnaskólanum 

á Eyrarbakka og Stokkseyri. 
Þorvaldur Halldór Gunnarsson, 

deildarstjóri efsta stigs í Vallaskóla

Skólaþróun í Árborg  
– efling lærdómssamfélagsins
Síðastliðið sumar, eða í júní 2015, 

hlaut Sveitarfélagið Árborg styrk 
frá Erasmus + til þess að efla lær

dómssamfélag Árborgar. Þrír faghópar 
voru skipaðir af skólastjórnendum 
grunnskóla Árborgar og fræðslu
stjóra Árborgar, en þeim var ætlað að 
rannsaka og kynna sér vinnu og störf í 
Evrópu á þremur eftirtöldum sviðum: 
Nám og starf, upplýsingatækni og lær
dómssamfélagið. Sá síðastnefndi var 
tilnefndur sem eins konar regnhlíf
arhópur sem ætlað var að kynna sér 
með hvaða hætti aðrar þjóðir í Evrópu 
efla og styrkja lærdómssamfélag sinna 
landa. Eftir ábendingar var ákveðið 
að leita fanga í Glasgow í Skotlandi 
en þar hefur verið lögð mikil vinna í 
eflingu lærdómssamfélagsins síðustu 
misseri. Einnig er á því svæði að finna 
ákveðin líkindi með samfélagsgerð og 
menningu sveitarfélaganna tveggja, 
Árborgar og Glasgow, þó vissulega 
sé Glasgow mun fjölmennara svæði. 
Kynningarferð var skipulögð í sam
ráði við Education Scotland sem er 
menntamálaskrifstofa Skotlands í 
Glasgow og hún farin dagana 16. – 
20. nóvember síðastliðinn. Hér á eftir 
fer stutt frásögn af ferðinni og einnig 
tillögur til eflingar lærdómssamfélagi 
Árborgar og sóknarfærin skoðuð. 

Á undirbúningsfundum afréð 
hópurinn að skoða eftirfarandi mála
flokka með það í huga að bera saman 
stöðu menntamála hjá Árborg og 
Glasgow: Söfn og safnastarf í skóla
starfi, skil á milli leikskóla og grunn

skóla, leiðtogaþjálfun, heilsueflingu 
og stoðþjónustu, tengingu náms og 
atvinnulífs ásamt straumum, stefnum 
og framtíðarsýn í menntamálum. 

Til þess að afla fanga var fundað 
með þremur fulltrúum Education 
Scotland um tengingu atvinnulífs og 
náms og, heilsueflingar og fengum við 
einnig kynningu á stöðu menntamála 
í Skotland frá þeirri stofnun. Hópur
inn heimsótti Scotland College of 
Educational Leaders sem er sjálf
stætt starfandi háskólastofnun sem 
menntar og þjálfar verðandi stjórn
endur á menntasviði. Einnig voru 
heimsóttir tveir skólar á sitthvoru 
aldursstiginu og fékk hópurinn áhuga
verða kynningu á Riverside Museum, 
samgöngusafni Glasgowborgar, sem 
er margverðlaunað safn og er ein af 
skrautfjöðrum Glasgowborgar. 

Faghópur um lærdómssamfélag Ár
borgar gerir eftirfarandi tillögur til 
fræðslunefndar Árborgar sem lúta að 
eflingu lærdómssamfélagsins: 
• Markvisst verði unnið að tengingu 

safna í Árborg og víðar á Suðurlandi 
við skólasamfélagið með það að 
leiðarljósi að skólar geti notfært sér 
þá þekkingu og menningarvarðveislu 
sem þar er að finna. 

• Að Árborg stuðli að skólaþróun og 
metnaði í menntamálum þannig að 
það virki sem hvati til að laða að hæft 
starfsfólk. 

• Að Árborg leggi aukna vinnu í upp
byggingu verk og iðnnáms og að 
samvinna grunnskóla, framhalds

skóla og atvinnulífs verði efld enn 
frekar. 

• Að áherslu á læsi verði haldið áfram 
og stefnt að hámarksárangri. 

• Að skóladagur Árborgar verði 
haldinn árlega eða annað hvert ár. 
Slíkt eykur samkennd og samvinnu 
innan lærdómssamfélagsins og 
gerir fagmennsku á öllum sviðum 
menntunar í sveitarfélaginu enn öfl
ugri. Þar verði einnig til vettvangur 
viðurkenningar og hróss fyrir það 
góða starf sem unnið er. 

• Að fræðsluyfirvöld Árborgar styðji 
við eflingu tölvu og upplýsingatækni 
í skólastarfi. Slíkt leiðir til betri mið
lunar kennsluefnis og fagmennsku 
meðal starfsmanna menntastofnana 
sveitarfélagsins. 

• Hópurinn leggur til að Árborg 
hefji undirbúning að því að gerast 
heilsueflandi sveitarfélag. Líkamleg 
og andleg heilsa er ein af forsendum 
velmegunar íbúa sveitarfélags og stór 
þáttur í eflingu lærdómssamfélags. 

• Að Árborg hvetji og styðji starfsmenn 
til reglulegrar endurmenntunar á 
öllum stigum menntasamfélags
ins. Slíkt eykur fagmennsku, lyftir 
gæðum og eykur vellíðan starfs
manna í starfi. 

• Að Árborg skoði að koma á mennta
verðlaunum Árborgar eða stuðla að 
því að efla Menntaverðlaun Suður
lands enn frekar. Slíkt verði liður í 

að gera menntastarf sýnilegra sam
félaginu og virki hvetjandi inn í allt 
menntastarf. 

• Að Árborg gæti þess að efla enn 
frekar samstarf við fræðsluskrifstofur 
nærsveita. Slíkt eflir þróunarstarf og 
heildarárangur og gæði í skólastarfi. 

• Að menntastofnanir sveitarfélagsins 
geri starf sitt sýnilegra með reglu
legum skrifum í héraðsfréttablöð og 
á samfélagsmiðlum. 

• Að Árborg stuðli að auknu vægi 
nemendalýðræðis. Að nemendur á 
öllum aldursstigum eigi þess kost að 
sitja í ráðum og nefndum er varða 
þeirra nám og aðbúnað. 

• Að haldið verði áfram að efla flæði á 
milli skólastiga, jafnt í námsmati sem 
öðru utanumhaldi nemenda, og að 
fagleg umræða sé tryggð milli leik, 
grunn og framhaldsskóla. 

• Að Árborg hafi skýra og framsækna 
sýn í skólamálum. 

Nú þegar er fjölbreytt og metnaðarfullt 
starf unnið í skólamálum Árborgar í 

anda lærdómssamfélagsins og telur 
hópurinn að tillögurnar sem hér eru 
birtar falli vel að því starfi og séu til 
þess fallnar að styrkja gott starf enn 
frekar. Kostirnir við að taka þátt í 
verkefni eins og því sem hér er til 
umfjöllunar færir lærdómssamfélagi 
Árborgar margvíslegan ávinning. 
Auk þessara þátta sem hér er fjallað 
um að við getum tileinkað okkur frá 
menntastarfi annarra þjóða er sam
starfið innan og á meðal stofnana 
Árborgar ekki síður mikilvægt. Fag
hóparnir sem myndaðir voru sam
anstanda af einstaklingum sem ekki 
höfðu endilega starfað saman áður og 
hefur samstarfið skilað því að nú er 
flæði milli stofnana enn betra en áður. 
Starfsmenn kynnast og miðla þekk
ingu sín á milli, slíkt eflir mannauð og 
lærdómssamfélagið enn frekar. Von
andi verður frekari vinna í þessum 
anda á dagskrá á næstunni þar sem 
enn fleiri starfsmenn Áborgar geta 
tekið þátt. 

Faghópur um þróun lærdómssamfélagsins, Páll Sveinsson, hópstjóri, Lára 
Ólafsdóttir, Guðbjartur Ólason, Anna Ingadóttir, Kristín Guðlaug Magnús-
dóttir, Ásthildur Bjarnadóttir
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Sunnlendingurinn 
Björgvin Karl 
Evrópumeistari í krossfit
Björgvin Karl Guðmundsson og 

Ragnheiður Sara Sigmunds
dóttir unnu mikla sigra á Evrópu og 
Afríkuleikunum í CrossFit Madríd á 
Spáni í lok maí, þegar þau hrepptu 
titlana hraustasti maður og hraustasta 
kona Evrópu og Afríku. Sara og Björg
vin voru þó ekki einu Íslendingarnir 
sem létu til sín taka – yfirburðir Ís
lands í íþróttinni eru slíkir að réttar 
væri að segja að þessi álfukeppni hafi 
fyrst og fremst snúist um styrk, atgervi 

og snerpu þeirra 28 Íslendinga sem 
skráðir voru til keppni, segir í frétt 
DV um mótið. 

„Ég tek alla vega eina viku núna, 
bara til þess að taka mig saman – til 
þess að slaka á,“ sagði Björgvin Karl 
þegar DV tók hann tali rétt áður en 
síðasta keppni dagsins var haldin.“Þá 
er maður bara að fara að spá í Games 
– hvenær við förum út og hvernig 
við ætlum að gera þetta – eins og við 
gerðum í fyrra.“

Forsetaframbjóðendur 
á ferð um Suðurland
Forsetaframbjóðendur ferðast nú 

um landið og hitta væntanlega 
kjósendur. Þeir Davíð Oddsson 

og Guðni Th. Jóhannesson gerðu víð

reist um Suðurlandið í vikunni. Hér er 
Davíð á Ljónstöðum og TRS, og Guðni 
Th. og Eliza Reid, kona hans, í Byko og 
Húsasmiðjunni. á Selfossi. 

Heiður-
félagar 
UMFS
Ungmennafélag Selfoss hefur 

sjaldan verið öflugra en nú á 
80 ára afmæli þess. Starfsemi þess 
er fjölbreytt og sífellt kraftmeiri. Í 
tilefni afmælisins voru tveir þekktir 
kappar úr starfi þess heiðraðir 
með því að gera þá að sérstökum 
heiðursfélögum á afmælishátíð fé
lagsins. Þeir bættust í hóp heiður
félaga Björn Gíslason og Sigurður 
Jónsson, og óskar Suðri þeim inni
lega til hamingju með verðskuld
aða viðurkenningu. Það var Guð
mundur Jónsson, formaður UMFS, 
sem sæmdi þá nafnbótinni. 

Auglýsingasíminn  
er 578 1190



AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

Víkingbátar ehf - Kistumel 20 - 116 Reykjavík – Iceland -  sala@vikingbatar.is – sími:  560 7960

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.



Tilboðsverð kr. 159.615,- 
Með fylgir Vitamix sleif, drykkjarmál 

og svunta
Fullt verð kr. 199.518,-

Vitamix Pro 750 á sér 
engann jafningja. 
Nýtt útlit og nýir 
valmöguleikar.
5 prógrömm og 
hraðastillir sjá til þess 
að blandan verður 
ávallt fullkomin og 
fersk! 

Galdurinn við 
ferskt hráefni

Rauðagerði 25 108 Rvk Sími 440-1800 www.kaelitaekni.is
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Helstu verkefni í jarð- 
strengvæðingu árið 2016 
Helstu jarðstrenglagnir á veitu

svæðum RARIK fyrir árið 
2016 vegna endurnýjunar 

loftlínukerfisins hafa verið boðnar út 
að undangengnu forvali sem auglýst 
var í blöðum 5. mars. Verkefnin voru 
boðin út í lokuðu útboði þann 4. apríl 
og voru tilboð opnuð þann 25. apríl. 
Þetta kemur fram á rarik.is. 

Eftir opnun tilboða og úrvinnslu var 
samið við eftirfarandi verktaka um þau 
verk sem hér segir: 

Suðurland: 
• 10,5 km háspennustrengur frá 

Nesjum að Skálabrekku
Þingvellir, Bláskógabyggð, Árnes-
sýslu. 
Verktaki: Þjótandi ehf. 

• 8,5 km háspennustrengur frá Grá
steini við Árbæjarveg að Þúfu

Rangárþing Ytra
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

• 10,5 km háspennustrengur frá 
Hrífunesi austur fyrir Tungufljót

Vestur Skaftafellssýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

Norðurland: 
• 17 km háspennustrengur á milli 

Sveinsstaða og Jörfa (Múlalína)
Húnavatnssýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

• 12 km háspennustrengur í Eyjafirði 
frá Fellshlíð að Laugalandi

Eyjafjarðarsýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

• 7 km háspennustrengur í mynni 
Bárðardals í Þingeyjarsveit

Suður Þingeyjarsýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

• 7 km háspennustrengur frá Rauf
arhöfn að Ormarslóni

Norður Þingeyjarsýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

Vesturland: 
• 6,3 km háspennustrengur frá Svínhól 

að Fellsenda
Dalasýsla
Verktaki: Lás ehf. 

• 8,3 km háspennustrengur frá Eski
holti að Gröf

Borgarfjarðarsýsla
Verktaki: Þórarinn Þórarinsson

• 14,7 km háspennustrengur frá Stóra 
Kroppi að Reykholti

Borgarfjarðarsýsla
Verktaki: Grafan ehf. 

Austurland: 
• 16 km háspennustrengur frá Lagar

fossi að Brúarási
Útboð frá árinu 2015 sem var frestað 

til ársins 2016
Suður Múlasýsla
Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

Önnur verkefni: 
Meðal annars er unnið að strenglögn 
fyrir Landsvirkjun: 10,5 km háspennu
strengur frá Þúfu að Hvammi í Rangár
þingi Ytra á Suðurlandi

Verktaki: Austfirskir verktakar ehf. 

Fjarskiptafyrirtækjum og sveitarfé
lögum sem áhuga hafa er boðið að 
leggja með strenglögnum, ljósleiðara/
ljósleiðararör á kostnaðarverði. 

Dýrast í sund í Árborg og Reykjavík
Mikil hækkun hefur orðið 

að meðaltali á gjaldskrám 
sundstaða á Íslandi sam

kvæmt könnun fréttastofu Rúv. Af 
þeim sundstöðum sem bornir voru 
saman þá hefur hver, stök ferð hækkað 
að meðaltali um tæp 20%. 

Mesta hækkunin varð í sundlaugum 
Árborgar en þar hækkaði verð um 50% 
á milli ára. Þegar litið er á 10 ferða 
afsláttarkort sundlauganna þá var 
hækkunin þar að meðaltali um 10%. 

Nokkur verðmunur er á gjaldskrá 
sundstaða. Dýrast er fyrir sundgesti 
að sækja sundlaugar Reykjavíkur og 
Árborgar. Verð fyrir staka sundferð 
fullorðinna kostar í báðum sveitarfé
lögum 900 kr. Ódýrast er í Akranes
laug en hvert skipti þar kostar 428 kr. 
Ef tekið er mið af tíu miða afsláttar
kortum sundlauganna þá er hver ferð 
ódýrust í Reykjanesbæ og Mosfellsbæ 
eða 370 kr. 

Athygli vekur gjaldskrábreyting 
sundlauga Árborgar á Selfossi og 
Stokkseyri frá janúar síðastliðnum 
en þá hækkaði verð fyrir staka sund
ferð fullorðinna um 50%. Einnig var 

ákveðið að gefa öllum börnum sveitar
félagsins árskort í sund. Börn í Árborg 
þurfa því ekki að greiða ofan í laugina 
en börn búsett utan sveitarfélagsins 
þurfa að greiða 150 kr.

Fundur Skógræktarfélags 
Eyrarbakka 24. maí 2016
Mjög fjölmennur og vel 

heppnaður fundur Skóg
ræktarfélags Eyrarbakka 

með Guðríði Helgadóttur var haldinn 
í Félagsheimilinu Stað á Eyrarbakka, 
þriðjudaginn 24. maí 2016. 

Af Menningarstadur.123.is:



HVAR ER SÓSAN?
Tvö brauð, ostur, buff og grænmeti nægja ekki til að gera góðan borgara. 

Ef sósuna vantar er eins gott að sleppa þessu.

Þú gleymir ekki sósunum frá E. Finnsson.
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Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!

Barnabær 2016 sló í gegn
Nemendur og starfsfólk 

Barnaskólans á Eyrarbakka 
og Stokkseyri héldu hinn árlega 
Barnabæ hátíðlega föstudaginn 3. 
júní eins og fyrri ár. Mikil undirbún
ingsvinna fór fram dagana 30. maí 
til 2. júní þar sem nemendur 1.  10. 
bekkjar unnu ásamt starfsmönnum 
að sérstökum verkefnum sem voru 
svo tilbúin Barnabæjardaginn sjálfan. 
Sérstakir gestir voru elstu nemendur 
leikskólanna Brimvers og Æskukots 

og einnig tók foreldrafélag skólans 
þátt. 

 Mikill fjöldi gesta heimsótti skól
ann á Barnabæjardaginn þar sem 
hægt var að kaupa baðsölt, matvörur, 
skartgripi fara í andlitsmálningu, 
hlusta á útvarp Barnabæ, fá sé kaffi 
og kökur, fara í allskyns þrautir og sjá 
stuttmynd gerða af nemendum í BíÓ 
BES svo fátt eitt sé nefnt. Stemningin 
var einstök og veðurguðirnir léku við 
hvern sinn fingur. 

Ársfundur SSK í Þingborg
Samband sunnlenskra kvenna hélt 

sinn árlega ársfund í Þingborg í 
Flóahreppi laugardaginn 23. apríl 

sl. Kvenfélag Villingaholtshrepps voru 
gestgjafar að þessu sinni og tóku þær 
höfðinglega á móti fundargestum á 
fallegum vordegi, sem hófst í Villinga
holtskirkju. Á fundinn mættu 54 konur 
frá 24 kvenfélögum. Það eru 26 kven
félög úr Árnes og Rangárvallasýslum 
innan SSK, sem er stærsta héraðssam
bandið innan Kvenfélagasambands Ís
lands með um 950 félagskonur. Auk 
hefðbundinna aðalfundarstarfa komu 
fulltrúar frá Rauða krossi Íslands á 
fundinn, þau Jóhanna Róbertsdóttir og 
Jón Brynjar Birgisson og sögðu þau frá 
verkefnum sem í gangi eru hjá þeim. 
Rætt var um möguleika á samstarfi við 
kvenfélögin og tóku fundarkonur vel í 
þær hugmyndir. 

Einnig flutti gestur fundarins, Guð
rún Þórðardóttir, forseti Kvenfélaga
sambands Íslands ávarp. Hún lýsti 
ánægju með gott samstarf milli SSK 
og KÍ. Hún þakkaði sérstaklega fyrir 
framkvæmd og móttöku landsþings
gesta KÍ á Selfossi síðastliðið haust. Á 
hverjum ársfundi er valin kvenfélags
kona ársins. Rosemarie Brynhildur 
Þorleifsdóttir, Kvenfélagi Gnúpverja 

var valin kvenfélagskona ársins 2015 
fyrir frábært starf í þágu kvenfélaga á 
Suðurlandi. 

Í stjórn SSK á síðasta ári voru Elin
borg Sigurðardóttir formaður, Þórunn 
Ragnarsdóttir gjaldkeri og Guðrún 
Þóranna Jónsdóttir ritari. Guðrún 
Þóranna lætur nú af ritaraembætti. 
Pálína Magnúsdóttir Kvenfélaginu Lóu 
var kjörin ritari sambandsins og tók 
hún formlega við embættinu á stjórn
arskiptafundi sem haldinn var þann 
17. maí sl. 

Á fundinum var kynntur kærleiks
engill 2017, sem Dagný Magnúsdóttir 

í Þorlákshöfn mun útbúa fyrir kvenfé
lögin, en SSK hefur í tvö ár látið útbúa 
engli til fjáröflunar fyrir Sjúkrahússjóð 
sem var stofnaður 1958. Kærleikseng
illinn er til sölu hjá kvenfélögunum og 
víðar. Úr sjúkrahússjóði verið gefnar 
gjafir til HSU. 

Samband sunnlenskra kvenna sendir 
Sunnlendingum góðar kveðjur og 
þakkar veittan stuðning öllum þeim 
sem lagt hafa lið með því að styðja við 
kvenfélögin með ýmiskonar fjárfram
lögum. 

Gleðilegt sumar. 
Stjórn SSK

Hans Allan með myndlistarsýningu á Fjör í Flóa:

Litafjölbreytileiki Íslenska 
nautgripastofnsins
Myndlistarmaðurinn Hans Alan 

Tómasson býr ásamt Katrínu 
Ástráðsdóttur og þremur börnum 
þeirra á Eystri Hellum í Flóahreppi. 
Hans hefur starfað sem teiknari og 
hönnuður hjá tölvuleikjafyrirtækinu 
CCP frá 2005 – 2016 en er nú sjáfstætt 
starfandi í myndlist. Hans útskrifaðist 
úr frá Listaháskóla Íslands 2001 og nam 
prentmyndagerð í Myndlista og hand
íðaskóla Íslands á árunum 1997 – 2000. 

Á sýningu sem hann setti upp á hátíð
inni Fjör í Flóa gefur að líta nokkrar af 
þeim málverkum sem Hans hefur unnið 
á árinu. Málverkin eru unnin með olíu á 
striga og snerta örlítið á fjölbreytileika 
íslenska nautgripastofnsins. Í fram
haldinu setur hann myndirnar upp í 
forsal Listasafns Svavars Guðnasonar á 
Höfn í Hornafirði. Þar verða myndirnar 
til 15. júni en fara þaðan í Árnes, Skeiða 
og Gnúpverjahreppi dagana 1819 júní. 
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Kynntu þér Toyota FLEX 
- nýja leið til að eignast Toyota bifreið

Lág
innborgun

Tryggt
framtíðarvirði

Fastar
mánaðargreiðslur

     *Verðdæmi á við Auris Live 1.4 dísil á 15” felgum frá Toyota Kauptúni. Verð getur verið mismunandi milli viðurkenndra söluaðila.       
       Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er.
       Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. Nánari upplýsingar hjá söluráðgjöfum.

 5 ÁRA ÁBYRGÐ

Áður óséð AURISatilboð í takmarkaðan tíma
á öllum gerðum Auris hjá Toyota Selfossi, viðurkenndum söluaðila Toyota. 

Auris og Auris Touring Sports eru sólarmegin í sumar og bjóðast núna á áður óséðum kjörum, 
hvort sem þú velur hybrid-, dísil- eða bensínútfærslu. Nýttu þér þetta sólríka sértilboð sem 
gildir í takmarkaðan tíma hjá viðurkenndum söluaðilum. Njóttu blíðunnar í Auris sem er eins og 
skapaður fyrir þægilegt ferðalag með fjölskyldu og vinum um landið þvert og endilangt.

Fáðu nánari upplýsingar á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Verð frá 2.995.000 kr.*

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi
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Ég heimsótti Berlín í fyrsta skiptið 

í fyrir nokkru. Þar eru mögnuð 
söfn út um allt og hafa Þjóðverjar 
greinilega lagt mikið í að læra af 
sögunni, okkur öllum til varnaðar, 
um hvað það var sem gerðist í seinni 
heimsstyrjöldinni þegar illskan tók 
yfir. Auðmýktin drýpur af hverju 
horni borgarinnar, á milli flótta
mannabúða.

Sagan byrjar eftir efnahagskreppu 
og fólk missti traust á stjórnvöldum og 
kaus nokkra Nasizta, sem var spútnik
flokkurinn, í borgarstjórn Berlínar. 
Kannisti við þessa sögu? Það sama 
gerðist hér nema við Íslendingar 
vorum svo klók að við kusum húman
istann og gleðigjafann Jón Gnarr. Við 
komum með krók á móti bragði.

Þessi saga endurtekur sig í sífellu, 
stundum höfum við dug og þor og 
svörum ákallinu, kjósum konu sem 
forseta, kjósum Kvennalista og segj
umst ætla að kjósa mannréttinda
frömuðina í Pírötum í skoðunnar
könnunum. Við náum stundum að 
snúa þá niður, sem öskra á okkur að 
við þurfum reynslu, styrk og ákveðni. 
En við hvíslum  angurvært á móti og 
segjum ,,nei, við erum ok, við ætlum 
að hlusta á hvort annað, standa saman 
og koma okkur í gegnum þetta með 
auðmýkt að leiðarljósi, við höfum 
ekkert að óttast“.

Við þurfum ekki fólk sem ber 
í borðið og öskrar á okkur eins og 
illa þunnir og pirraðir kennarar um 
hvernig hlutirnir eiga að vera. Við 
þurfum ekki fólk sem öskrar á okkur 
að það hafi öll svörin og viti allt.

Við þurfum að lækka rómin og 
tala saman, við höfum lausnirnar, 
við þurfum bara ró og næði til að 
brainstorma um þær og komast að 
niðurstöðu.

Og við þurfum leiðtoga sem hlustar.
Og ég mæli með safnaferð til 

Berlínar, það verður enginn samur 
á eftir, og tehcnostaðirnir eru engu 
síðri.


