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UltraGlozz bílabónið endist 6-10 sinnum 
lengur en hefðbundin vaxbón

Níðsterk lakkbrynja sem þolir tjöruþvott

UltraGlozz®
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Ylur Fanneyjar
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TM mótið er haldið árlega í Vestmannaeyjum. Á mótinu keppir 5.flokkur kvenna í knattspyrnu. Mótið var haldið dagana 8.-11. júní. 
Á myndinni fagna stelpurnar úr liði UMFS verðlaunum fyrir frumlegasta atriðið á kvöldvökunni. Sjá bls. 14.  
 Mynd; Guðfinna Tryggvadóttir.
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Hyllir undir hitaveitu á Hornafirði
Nú hyllir undir hitaveitu á 

Hornfafirði. Nýverið lauk 
borun á þriðju djúpu rann-

sóknarholunni á Hoffelli í 1084 
metrum. Við mælingar í borlok kom í 
ljós að í holunni voru vatnsæðar á 800, 
840 og 1.020 m dýpi og við afkasta-
prófun með tækjum jarðborsins voru 
afköst til skemmri tíma um 40 l/sek. 

Frá 5. maí hefur holan verið í stöð-
ugri prufudælingu þar sem dælt hefur 
verið úr henni 35 l/sek og vatnshiti er 
um 75 gráður. Vatnsborð í holunni 
hefur farið hægt lækkandi með þessari 
dælingu og er nú á 150 m dýpi. 

Nú dregur úr þessari lækkun og allar 
líkur á að holan anni þessari dælingu 
ti lengri tíma. Áfram verður dælt úr 
holunni næst hálfan mánuðinn til 
að afla frekari gagna. Jafnframt er nú 
verið að bora fimm grunnar holur til að 
staðsetja næstu djúpu holu með meiri 
nákvæmni. Frh. bls 2. 

Hitaveita á Hornafirði
Það er á vegum RARIK sem leitað er 
jarðhita við Hoffell, en borun á nýju-
stu rannsóknarholunni hófst í febrúar 
síðastliðnum. RARIK greinir frá því 
að borað hafi verið niður undir 1.100 
metra dýpi og er hiti í botni holunnar 
rúmar 80 gráður. Þegar komið var 
niður fyrir 850 metra fundust æðar 
sem flest bendir til að gefi nokkurt 
vatnsmagn, en það kemur ekki í ljós 
fyrr en borun er lokið og búið er að 

mæla holuna. Reiknað er með að hætta 
borun fljótlega og hefja mælingar. End-
anleg afkastageta holunnar verður ekki 
ljós fyrr en eftir blástursmælingar sem 
fram fara á næstu dögum og prufu-
dælingu úr holunni, sem taka mun 
nokkrar vikur. 

Vonast er til að á svæðinu finnist 
nægjanlegt heitt vatn til að anna hús-
hitunarþörf á Höfn í Hornafirði, eins 
og áður sagði. 

Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri 
sveitarfélagsins Hornafjarðar, var 
varkár í orðum spurður um þýðingu 
þessara niðurstaðna í samtali við 
Vísi fyrir nokkru. Verkið sé á ábyrgð 
RARIK, en í síðustu viðræðum sveitar-
félagsins við fyrirtækið hefði ekki verið 
ljóst hverju hitaveita myndi skila í 
hagræðingu fyrir heimilin í sveitar-
félaginu. 

„En við reiknum með að það verði 
umtalsvert til lengri tíma litið. Heitt 
vatn hefur alls staðar verið talið mikil 
gæði og svo er einnig hér,“ segir 
Björn Ingi, sem hefur ekki rætt nýj-
ustu niðurstöður rannsóknarborana 
við Hoffell við RARIK eða hvernig 
hlutirnir eru að þróast þessa dagana. 
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Listsýning hjá Fræðslunetinu
Föstudaginn 3. júní opnuðu þeir 

Baldvin Eggertsson, Hermann Jarl 
Jónasson og Stefán Smári Friðgeirsson 
listsýningu í húsnæði Fræðslunets-
ins í Fjölheimum á Selfossi. Þeir hafa 
undanfarið ár verið á listnámsbraut 
fyrir fatlað fólk og sýna nú afrakstur 
námsins. Þetta mun vera í fyrsta skipti 
sem haldin er listsýning á vegum 
Fræðslunetsins. 

Sýningin sem ber heitið List í 
námi og er í samstarfi við List án 
Landamæra. Það eru og eru allir vel-
komnir á sýninguna sem opin verður 
á opnunartíma Fræðslunetsins til 13. 
júní. 

Hægt er að skoða fleiri myndir 
frá sýningunni á facebook síðu 
Fræðslunetsins: https: //www. face-
book.com/fraedslunetid/ Stefán skoðar sjálfsmyndirnar.

Fjöldi manns við útskrift á Höfn
Nýverið voru tveir hópar útskrif-

aðir frá Fræðslunetinu - sí-
menntun á Suðurlandi. Annars vegar 
útskrifuðust 11 nemendur úr Mynd-
listarsmiðju og í tilefni útskriftarinnar 
var opnuð myndlistarsýning með 
verkum nemenda í Svavarssafni sem 
skartar glæsilegum myndum þátttak-
enda. Fengu hæfileikar heimafólks svo 
sannarlega að njóta sín á sýningunni. 

Hátt í 80 manns mættu í sjálfa út-
skriftina og enn fleiri hafa gert sér 
ferð í Svavarssafn til þess að njóta sýn-

ingarinnar. Þess má geta að sýningin 
verður opin út föstudaginn 27. maí. 

Sama dag útskrifaðist 21 einstak-
lingur úr raunfærnimati í Verslun-
arfærni. Haldið var upp á það í Svav-
arssafni. Þetta er í fyrsta sinn sem 
raunfærnimat í Verslunarfærni er lagt 
fyrir á landsvísu. Með raunfærnimati 
fær fólk með langa starfsreynslu færni 
sína og reynslu staðfesta og metna 
þrátt fyrir að hafa ekki lokið form-
legri skólagöngu. Það eru því mörg 
tækifærin sem gefast í framhaldinu. 

Þátttakendur í myndlistarsmiðju.

útskriftarhópurinn úr raunfærnimati í verslunarfærni.

Ný verksmiðja Límtré vírnets á Flúðum
Ný verk smiðja Lím tré vír nets á 

Flúðum var opnuð um miðjan 
júní af Sig urði Inga Jó hanns syni for sæt-
is ráðherra. Verk smiðjan er allt að 5–6 
falt af kasta meiri en fyrri verk smiðja 
fyr ir tæk is ins á svæðinu, en þar verða 
fram leidd ar ylein ing ar með nýrri ís-
lenskri hönn un á lás um. 

Guðlaug Krist ins dótt ir, stjórn ar-
formaður fyr ir tæk is ins, sagði í sam-
tali við mbl.is að ein ing arn ar sé hægt 
að nota í bæði veggi og þök og að með 
nýju tækn inni eigi þær vel við íbúðar-
hús næði í stað bara at vinnu hús næðis 
áður. Starfs menn verk smiðjunn ar 
verða átta tals ins, eða jafn marg ir og 
áður. 

Í til kynn ingu frá fé lag inu kem ur 
fram að Lím tré vír net geti nú fram-
leitt all ar þær ein ing ar sem þarf fyr ir 
ís lensk an markað. 

Unnið hef ur verið að upp setn ingu 
fram leiðslu lín unn ar í nýju 2.700 fer-
metra húsi Lím tré Vír nets, sem er við 
hlið lím trés verk smiðju fyr ir tæk is ins 
á Flúðum. 

„Staðsetn ing in er eng in til vilj un því 
starfs menn okk ar frá verk smiðjunni 
í Reyk holti flytj ast yfir í þá nýju og 
þannig viðhöld um við um fangs mik-
illi þekk ingu starfs manna fyr ir tæk is ins 

en þeir búa yfir mik illi reynslu á þessu 
sviði. Þá auk um við enn frem ur at-
vinnu upp bygg ingu á svæðinu og efl um 
Lím tré Vír net sem öfl ugt fram leiðslu- 
og þjón ustu fyr ir tæki á ís lensk um bygg-
inga markaði með skýra framtíðar sýn, 
hágæða vöru, skamm an af hend ing-

ar tíma og aukið af hend ingarör yggi,“ 
seg ir Guðlaug. 

Það var Sig urður Ingi Jó hanns son 
for sæt is ráðherra sem vígði form lega 
verk smiðjuna á Flúðum þegar hann, 
ásamt Guðlaugu, gang setti vél arn ar að 
viðstöddu fjöl menni. 

Þeir voru brattir að vanda Hrunamennirnir Einar jónsson í Hólakoti og Ásgeir 
Gestsson frá Kaldbak þegar nýja verksmiðjan var vígð.

Björn Ingi jónsson.

Gengið um Stokkseyrarbakka
Eyrarbakki og Stokkseyri hafa 

löngum verið vinsæl þorp fyrir 
innlenda og erlenda ferðamenn. 

Gömlu kotin í Skúmsstaðahverfi á 
Eyrarbakka frá seinni hluta nítjándu 
aldar og byrjun þeirrar tuttugustu eru 
vinsælt myndefni líkt og Húsið, sem er 
elsta timburhús landsins. 

Siggeir Ingólfsson er manna fróð-
astur um þetta svæði. Hann hefur 
undanfarin ár séð um ferðamiðstöð 
í Stað, félagsheimili Bakkans, þar 
sem hann hefur veitt upplýsingar um 
Eyrarbakka, Stokkseyri og nærliggj-
andi svæði. 

Siggeir, sem hefur mikla reynslu 
í að leiðsegja ferðamönnum um hið 
sögufræga strandsvæði, hefur einnig 
boðið upp á mislangar skoðunarferðir 
þar sem hann eys úr viskubrunni 

sínum. Til dæmis hefur verið vinsæl 
tuttugu mínútna ganga um Eyrar-
bakka sem liggur um vesturbakkann 
frá Vesturbúð að Húsinu, byggðasafni 
Árnesinga og þaðan austur eftir sjó- 
garðinum að gamla slippsvæð- inu og 
loks niður í Gjárhverfi. Hann hefur 
einnig leitt hópa um Stokkseyri og 
jafnvel gengið á milli þorpanna tveggja. 

Þeir sem vilja vita meira geta haft 
samband við Siggeir í síma 898- 4240 
eða í netfanginu siggeiri@ simnet.is. 

Hitaveituleit við Hoffell.
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„Laugavegurinn tilnefndur sem  
ein af 10 bestu gönguleiðum í  
heiminum af National Geographic“
- segir Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands um fjölbreytta starfsemi félagsins

Ferðafélag Íslands var stofnað 
1927 og hefur það markmið að 
byggja upp aðstöðu fyrir ferða-

menn á hálendinu og í óbyggðum og 
greiða götu ferðamanna á landinu. Þá 
gefur FÍ út bækur og kort og stendur 
fyrir fjölbreyttum ferðum um landið. 
Félagið á 40 skála og undir merkjum 
félagsins starfa 15 deildir út um allt land. 
Ferðafélagið er í eðli sínu íhaldssamt og 
rótgróið og heldur fast í gömul og góð 
gildi. Um leið hefur það þó þróast í takt 
við tímann. Til dæmis var Ferðafélag 
barnanna stofnað fyrir nokkrum árum 
en það sérhæfir sig í ferðum fyrir börn 
og fjölskyldur og hefur fengið afar góðar 
móttökur. Nú hefur Ferðafélag unga 
fólksins verið stofnað og mun bjóða 
upp á ferðir fyrir 18 – 25 ára. Ferðafélag 
Íslands hefur frá stofnun félagsins verið 
í fararbroddi í ferðamennsku og byggt 
upp skála, gönguleiðir, göngubrýr og 
staðið fyrir fræðslu. Markmið félagsins 
eru í dag enn þau sömu og í upphafi, 
að greiða götu ferðamanna, byggja upp 
aðstöðu sem og standa fyrir ferðum, 
útgáfu og fræðslu. Stór þáttur í útgáfu-
starfi félagsins er útgáfa Árbókar Ferða-
félagsins sem hefur komið út óslitið í 
89 ár og er einstök ritröð um náttúru 
landsins. 

Náttúran í fyrsta sæti 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands segir að fjöldi 
ferðamanna hafi aukist jafnt og þétt á 
Íslandi undanfarin ár en aldrei eins og 
á síðustu 2- 3 árum. „Ísland er mjög 
vinsæll staður að sækja heim og eins 
hefur ferðum landsmanna innanlands 
fjölgað,“ segir Páll. „Það þurfa allir sem 
koma að ferðamálum, hvort sem það 
eru sveitafélög eða hið opinbera, ferða-
skrifstofur, ferðafélög eða landeigendur 
að koma saman og ræða skynsamleg-
ustu leiðina að settu marki. Við verðum 
að hugsa um náttúruna og aðstöðuna 
sem við bjóðum upp á og þurfum að 
vera viss um að ráða við þann fjölda 
ferðamanna sem um landið fer. Náttúra 
landsins er í dag okkar verðmætasta 

auðlind en um leið sú viðkvæmasta. 
Hvað varðar ferðamenn sem sækja 
landið heim náttúrunnar vegna þá 
finnst mér engin sérstök ástæða að þeim 
fjölgi meira á meðan við náum ekki að 
tryggja uppbyggingu innviða og vernd 
svæða. Hins vegar getum við tekið á 
móti fleiri ferðamönnum sem vilja 
kynna sér sögu okkar og menningu, 
matargerð og listir og þess háttar, þ. e. 
ferðamenn sem eru meira í byggð en að 
sjálfsögðu þurfum við líka að tryggja að 
við getum tekið vel á móti þeim.“

Einstefna á Laugaveginum
Fullbókað er í skála FÍ á Laugaveginum 
yfir háannatímann. Ferðafélagið hefur í 
áratugi unnið við að byggja upp aðstöðu 
víða um land, ekki síst á gönguleiðinni 
frá Landmannalaugum yfir í Þórsmörk, 
á svokölluðum Laugavegi. Nú ganga 
120 -140 manns þessa leið á hverjum 
einasta degi frá miðjum júní fram í 
miðjan ágúst. Allt að 70% þeirra eru 
útlendingar að sögn Páls og 80% þeirra 
ganga leiðina úr Landmannalaugum í 
Þórsmörk. Ferðafélagið á sex skála á 
Laugaveginum en árið 2012 var Lauga-
vegurinn tilnefndur sem ein af 10 bestu 
gönguleiðum í heiminum af National 
Geographic. Segir Páll það hafi verið 
mikla viðurkenningu fyrir starf FÍ. 
Gönguleiðin og skálasvæðið voru tekin 
út og svo tilnefnd í kjölfarið á þeirri 
úttekt. „Við viljum gjarnan skoða allar 
góðar hugmyndir til að tryggja öryggi 
ferðamanna, auka upplifun þeirra og 
ekki síst að tryggja vernd náttúrunnar, 
t.d. með því að taka upp einstefnu og 
ítölu á gönguleiðinni.“ 

Landmannalaugar komu best út allra 
ferðamannastaða á landinu í könnun 
Ferðamálastofu árið 2012 er varðar 
heildarupplifun ferðamannsins og sama 
má sjá í fleiri rannsóknum. Í dag sækja 
um 80 – 90.000 manns í Landmanna-
laugar yfir sumartímann. Nú er unnið í 
skipulagsmálum á svæðinu og vonandi 
verður hægt að bæta aðstöðu ferða-
manna á svæðinu hratt og örugglega. 
Páll telur að umræðan um Landmanna-

laugar hafi sumpart verið neikvæð og 
að mörgu leyti röng. Einhverjir tala um 
200 þúsund manns í Laugum þegar hið 
rétta er 80 – 90.000 yfir fjóra mánuði 
eða á milli 500 og 1.000 manns á dag. 
Þar af stoppa flestir aðeins í 2 – 4 tíma. 

„Það þarf að ráðast í meiri rann-
sóknir en við höfum áður séð, ekki síst 
á náttúru og gróðurfari. Á meðan við 
klárum ekki alvöru rannsóknir verður 
allt tal um þolmörk bara huglægt mat. 
Aðstaðan eins og hún er í dag er mjög 
gott verkfæri til að stýra umferðinni. 
Það komast ekki fleiri í skálapláss á 
Laugaveginum miðað við aðstöðu sem 
er um leið tækifæri fyrir önnur svæði en 
það eru til mjög margar aðrar skálaleiðir 
sem skemmtilegt sé að ganga. Engin 
verður svikin af þeim leiðum og ég 
nefni sem dæmi Lónsöræfi, Víknaslóðir, 
Öskjuveginn og Strútsstíg, en á öllum 
þessum gönguleiðum er ágæt skálaað-
staða. Það er hins vegar ekki hægt að 
dreifa ferðamönnum um svæði eins og 
margir halda. Ferðamenn fari einfald-
lega á þau svæði þar sem er aðstaða og 
uppbygging og gott aðgengi.“

Þúsundir á fjöllum
Mikil vöxtur hefur verið í starfsemi FÍ 
undanfarin ár og verkefnin mörg og 
fjölbreytt. Það er ekki einungis fyrir full-
fríska klettaklifrara heldur hefur félagið 
verið í samstarfi við fjölmarga aðila, t.d. 
Reykjalund og Háskóla Íslands, með 
gönguferðir fyrir þá sem eiga erfitt um 
gang af einhverjum orsökum. Það getur 
verið vegna líkamlegra annmarka eins 

og offitu eða andlegra annmarka eins 
og þunglyndis og fleira. Rannsóknir 
sem voru gerðar meðal þátttakenda 
þessara ferða segir Páll að hafi komið 
mjög ánægjulega út. Rannsóknir hafa 
margsýnt að gönguferðir eru mjög 
hollar bæði fyrir líkama og sál og sumir 
segja þær allra meina bót. 

„Við erum nú að auka samstarfið 
við heilbrigðisyfirvöld og efnum til 
gönguferða fyrir ákveðna hópa innan 
heilbrigðisgeirans. Nú er Ferðafélagið 
búið að stofna bakskólann þar sem 
verið er að reyna að koma fólki af stað 
í léttum gönguferðum með styrkjandi 
og liðkandi æfingum þannig að þeir 
sem hafa gefið eftir heilsufarslega 
komist á beinu brautina aftur. Síðan 

eru hópar fólks með geðraskanir en 
rannsóknir hafa sýnt að gönguferðir 
hjálpa þeim geysilega mikið. Göngu-
ferðir, hvort sem er um skóglendi eða 
við hafið hafa mjög róandi áhrif. Að 
komast upp á fjall hefur t.d. mjög já-
kvæð áhrif á andlega líðan fólks. Allt 
eru þetta afrek og hjallar til að sigrast 
á og bakskóli Ferðafélagsins er liður í 
hjálpinni. Við fórum af stað með 52 
verkefni FÍ árið 2010 sem sló í gegn og 
hefur fest sig í sessi og auk þess sem til 
hafa orðið ýmis hliðarverkefni eins og 
12 og 24 fjöll, framhaldslíf og eilíft líf. Á 
síðustu árum hafa fleiri þúsund manns 
tekið þátt í þessum verkefnum,“ segir 
Páll Guðmundsson framkvæmdastjóri 
Ferðafélags Íslands. 

Víða þarf að vaða ár og ósa, m.a. í Lónsöræfum.

Páll Guðmundsson.

Ferðafélagar á góðum degi í Stafafellsfjöllum.
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Maður komandi tíma
Einhversstaðar hérna á Suður-

landinu -á ónefndum stað- 
heyrði ég talað um einn for-

setaframbjóðandann eins og hann 
væri rússneskur njósnari, útsendari 
óvinarins. Mér brá og spurði út í um-
mælin. Þau voru þá ekki áreiðanlegri 
en gamall áróðurspési úr kalda stríðinu. 
Ósamræmið sló mig. Því ef einhver er 
fjarri staðlaðri og staðnaðri hugsun 
kalda stríðins, fjarri forpokuðum og 
óréttlátum ferlum sem flokka menn 
vinstri hægri án þekkingar og innsæis, 
þá er það Andri Snær Magnason. Hann 
er ekki útsendari neins, hann svarar 
bara kalli tímans, maður komandi 
tíðar -og hefur alltaf verið. Hann er 
hugrakkur og víðsýnn og hann gefur 
út bækur sem snerta unga og aldna út 
um allan heim og þá skiptir engu máli 

staða manna í pólitík: Hann höndlar 
sannleika mannsins. 

Ég get ekki hugsað mér betri forseta 
en þann sem hefur innsæi og ímynd-
unarafl; þann sem getur ímyndað sér 
hvað er gott fyrir land og þjóð, hugsað 

út fyrir aðstæður hér og nú, ringul-
reið og pólitískt þras. Einhvern sem 
þar að auki þekkir mismunandi svið 
mannlífsins af eigin raun. Þekkir og 
virðir náttúru lands og þjóðar. Ég þekki 
Andra Snæ frá samvinnu okkar á sviði 
nýsköpunar og náttúruverndar og ég 
veit að hann hefur góða dómgreind, 
er skynsamur og sanngjarn, rétt-
sýnn, framsýnn, auðmjúkur, örlátur 
og húmorískur. Líka metnaðarfullur, 
ástríðufullur, klár og með góða dóm-
greind. Og svo heitir hann í höfuðið á 
snjónum okkar! Er það ekki gott nafn 
á forseta í norðri? Konan hans heitir 
að seinna nafni Sjöfn og ekki ónýtt að 
hafa ástargyðjuna sjálfa á Bessastöðum. 
Ég efast ekki eina stund um að Snær og 
Sjöfn geti saman fóstrað landið, hlúð að 
því og stuðlað að framförum og farsæld. 

Guðmundar- og Geirfinnsmálin hafa 
sviðið réttlætistilfinningu flestra frá því 
að dómar féllu á efsta dómstigi fyrir 36 

árum. Ungt óreglufólk var dæmt í langa tukthús-
vist á einstaklega hæpnum forsendum, eftir rann-
sóknaraðferðir sem virðast eiga meira skylt við 
pyntingar og falskar játningar en nokkuð annað.

Þvinganir og harðræði sakborninga í málunum 
urðu til þess að mörgum þykir dómsmorð hafa 
verið framið á dæmdu málinu. Aldrei fundust 
nein lík og villigöturnar við rannsókn málsins 
voru margar.

Flest í ferli málanna hrópar á endurupptöku þeirra í heild sinni. Meira en 
fjórum áratugum eftir hvarf mannanna tveggja, sem hurfu sporlaust með sex 
mánaða millibili árið 1974, æpa málin á endurmat frá upphafi til enda. Líkt 
og frėttir fyrr í vikunni af handtökum vegna þeirra í ljósi nýrra upplýsinga 
bera með sér.

Einstaklega vel unnin sjónvarpsmynd og handrit þeirra Kristjáns Guy 
Burgess og Sigursteins Mássonar um málin, fyrir að verða tveimur áratugum, 
dró það fram með afgerandi hætti hve illa var að málum staðið og mikilvægt 
er að taka alla rannsóknina upp einsog hún leggur sig.

Davĺð Þór Björgvinsson, settur ríkissaksóknari í Guðmundar- og Geirfinns-
málum, komst að þeirri niðurstöðu að rök séu fyrir endurupptöku í málum 
Sævars Ciesielskis, Tryggva Rúnars Leifssonar, Alberts Kahn Skaftasonar 
og Guðjóns Skarphéðinssonar, sem allir hlutu þunga dóma vegna hvarfs 
mannanna. Undir það taka flestir þeir sérfræðingar sem fjallað hafa um málin 
og viðhorf almennings virðast afgerandi á þann veg.

Engin mannleg verk eru hafin yfir gagnrýni, og eru dómstólar þar ekki 
undanskildir. Þeim geta orðið á alvarleg mistök eins og dæmin sannna. Því 
er áríðandi að Hæstiréttur hamli ekki heldur heimili endurupptöku málanna 
tveggja sem hvílt hafa sem mara á samfélaginu og kastað rýrð á réttarkerfið 
og undirstöður þess.

Löngu er tímabært að málið allt og sakborningar í því hljóti, lífs og liðnir, 
sanngjarna meðferð hjá dómstólum landsins og þess verði freistað að leiða 
sannleikann á bak við hvarf mannanna tveggja fram, áður en það verður of 
seint.

Annars verður aldrei friður um Guðmundar- og Geirfinnsmálin og þau 
alla tíð sem smánarblettur á ĺslensku réttarfari.

Björgvin G. Sigurðsson.

Hæstiréttur heimili 
endurupptöku 
Guðmundar- 
og Geirfinnsmála
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Suðri inn á hvert heimili!

Bæjarstjórn samþykkti friðlýsingu sjófugla

Bæði minni og meirihluti klofnir í málinu
Á fundi bæjarstjórnar í maí lagði 

formaður bæjarráðs, Páll Marvin 
Jónsson fram tillögu þess efnis að 
bæjarstjórn samþykkti friðlýsingu 
búsvæðis sjófugla í Vestmannaeyjum. 

Tillaga Páls hljóðaði svo: 
Undirritaður leggur fram tillögu 

þess efnis að bæjarstjórn samþykki 
friðlýsinguna og tekur undir bókun 
Umhverfis- og skipulagsráðs frá 15. 
desember 2014 þar sem skýrt kemur 
fram að friðlýsingin hefur ekki áhrif 
á nytjarétt Eyjamanna á auðlindinni. 

Tillagan var samþykkt með fjórum 
atkvæðum. 

Elliði Vignisson, Birna Þórsdóttir og 
Stefán Óskar Jónasson greiddu atkvæði 
á móti tillögunni. 

Fyrr í mánuðinum barst erindi frá 
Umhverfisráðuneytinu þess efnis að 
friðlýsa búsvæði sjófugla í Vestmanna-
eyjum. Niðurstaða bæjarstjórnar þá 
var að fresta ákvörðunartöku í málinu 
þar til bæjarstjórn hefur fundað með 
fulltrúum frá Umhverfisráðuneytinu 
vegna þessa. Ekki ríkti einhugur í bæj-
arstjórn þar sem Páll Marvin Jónsson 
formaður bæjarráðs sat hjá við þessa 
afgreiðslu og gerði grein fyrir atkvæði 
sínu. 

Aðrir bæjarfulltrúar samþykktu að 
fresta málinu en nú hefur tillagan verið 
afgreidd og samþykkt. 

Jónsmessuhátíð
Jónsmessuhátíð Norræna félagsins í 

Hveragerði verður haldin í 6. sinn 
þann 25. júní næstkomandi í lysti-
garðinum á Fossflöt í Hveragerði. Há-
tíðin stendur frá kl. 13 til 17. Byrjað 
verður á því að skreyta miðsumars-
stöng að sænskum sið, stöngin verður 
reist og dansað í kringum hana. Kl. 14 
munu þeir Arnar Gísli Sæmundsson og 

Hörður Friðþjófsson skemmta gestum 
með lifandi tónlist. Fríar veitingar í boði 
styrktaraðila, piparkökur og Camen-
bert, eldbrauð og eldpopp. Hlökkum 
til að sjá sem flesta í garðinum. Að 
hátíðinni lokinni verður aðalfundur 
félagsins haldinn í brekkunni. 

Stjórn Norræna félagsins í Hvera-
gerði. 

Höfundur er
Oddný Eir Ævarsdóttir

Ormskoti, undir Eyjafjöllum

Yellow opnar á Selfossi
Nýr veitingastaður sem mun heita 

Yellow opnar á Austurvegi 4 í 
byrjun júlí. Það eru þeir Magnús Már 
Haraldsson, Fannar Ólafsson og Tómas 
Þóroddsson sem eru meðal eigenda en 
þeir hafa rekið Kaffi krús og Tryggva-
skála með glæsibrag undanfarin ár. 

Yellow mun bjóða upp á morgunverð 
og fjölbreytt framboð af heitum mat 
sem meðal annars verður hægt að taka 
með heim. 

Maturinn verður með heilsutengdu 
ívafi og mikið lagt upp úr hollustunni 
á þessari flottu viðbót við veitinga-
húsaflóruna á Selfossi. Tómas Þóroddsson og Fannar Ólafsson standa að Yellow.

Sögulegar kosningar á laugardaginn
Forsetakosningarnar á laugar-

daginn eru um margt sögulegar, 
þó kosningabaráttan hafi verið 

einkar daufleg, enda fylgi við Guðna 
Th. verið afgerandi mest frá fyrstu 
mælingum eftir Panamavikuna í apríl. 

Við kjósum nýjan forseta eftir 
tveggja áratuga setu Ólafs Ragnars sem 
hefur breytt embættinu gagngert með 
því að virkja málskotsréttinn. Fyrst 
2004 í fjölmiðlalögunum, en eftir það 
var embættið orðið raunverulegur hluti 
af lagasetningu í landinu. 

Ekkert verður eins eftir það á Bessa-
stöðum. Nýr forseti mun ávallt þurfa 
að meta málskotið þegar harðar deilur 
rísa um stór mál sem miklu varða. Um 
þetta hefur því miður lítið verið rætt 
í aðdraganda kosninganna en miklu 
skiptir hvernig með er farið. 

Nýtum kosningaréttinn á laugar-
daginn þegar við við veljum nýjan for-
seta á umbrotatímum. Hvert atkvæði 
skiptir miklu og vonandi verður sá 

frambjóðandi sem fer með sigur af 
hólmi með afgerandi umboð til að leiða 
land og þjóð inní framtíðina. 

bgs
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Forn menningarríki hófu gerð 
vatnsrenna og lagnastokka fyrir 
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar. 
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu 
mikla verkmenningu á þessu sviði, 
en vatnsbrýr Rómverja eru enn
í dag taldar meðal helstu verk- 
fræðiafreka mannkyns.

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur 
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Lagnagerð er því með elstu iðn- 
greinum sögunnar og hefur þróast 
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum 
hefur röraverksmiðjan Set skapað 
sér sérstöðu á heimsvísu með  
fjölbreytileika í framleiðslu,  
ásamt því að vera mikilvægur 
þátttakandi í uppbyggingu og 
nýsköpun í íslensku samfélagi.

www.set.is

Set ehf. 
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss

Sími +354 480 2700
Fax +354 482 2099

set@set.is
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Veljum íslenskt og sköpum 
með því verðmæti og störf.



515 7900   |   alskil@alskil.is   |   alskil.is

6 23.  júní  2016

Nýr Karlakór í Hveragerði:

Karlakór Hveragerðis 
 ( 25 á Richter)

Nýr Karlakór mun hefja 
göngu sína í haust í blóma-
bænum Hveragerði og á 

það einkar vel við nú á 70 ára afmæli 
bæjarins og fullkomið tilefni til að 
bresta í söng. 

Kórinn stefnir að því fyrst og 
fremst að hafa léttleika að leiðarljósi 
og munu efnistök og framkoma öll 
taka mið af því. Kórinn mun syngja 
hefðbundin karlakórslög í bland við 
aðra tegund tónlistar í skemmtilegum 
útsetningum er þykja henta hverju 
sinni. Við hvetjum alla jákvæða og 
söngglaða menn til að skrá sig til leiks 
bæði Hvergerðinga sem og nærsveita-
menn , allir eru velkomnir. Engin stíf 
inntökupróf verða né inntökuskilyrði 
en gott er að hafa meðferðis góða 
skapið , eins er ágætt að vera nokkuð 
lagviss og taka því almennt vel að 
syngja í boðaðri tóntegund og helst 
ekki syngja fleira en eitt lag í einu. 

Við skorum einnig á eiginkonur 
að hvetja sína menn í sönginn , við 
getum í staðinn lofað öruggri gæslu 

á eiginmönnum eitt kvöld í viku yfir 
vetrartímann. 

Vonandi verður þessi kór er fram 
líða stundir skemmtileg viðbót við hið 
blómlega tónlistar og menningarlíf í 
Hveragerði og Suðurlandi öllu. 

Við munum síðan í september hitta 
kórfélaga og staðsetja þá í raddir. 
Fyrsta æfing er fyrirhuguð þann 5 
október 2016 í Hveragerði. Nánar 
verður auglýst er nær dregur heim-
ilsfang æfingahúsnæðis og annað er 
þykir skipta máli. 

Söngstjóri hins nýja kórs verður 

síkátur Örlygur Atli Guðmundsson 
en hann býr einmitt í Hveragerði. 
Örlygur hefur stjórnað Karlakór 
Kjalnesinga undafarin 5 ár við góðan 
orðstír en lætur af störfum þar í haust. 
Einnig stjórnar hann Hverafuglum 
sem er kór eldri borgara í Hveragerði 
og Kór Fsu, Fjölbrautaskóla Suður-
lands Selfossi. 

Sumarkveðja
Stjórnin
Áhugasamir vinsamlegast hafið 

samband við : 
Örlyg Atla Guðmundsson. Net-

fang: orlyguratli@simnet.is. Simi: 
824 3677

Halldór Maríasson Netfang: dori-
tungu@gmail.com. simi: 892 1684

Pílagrímaganga frá Selvogi í Skálholt
Það er Ferðafélag Íslands sem skipuleggur gönguna ásamt undirbúningsnefnd. 

Fyrsti hlutinn frá Strandar-
kirkju í Þorlákshöfn var 
genginn sunnudaginn 22. maí 

og metþátttaka var í þá göngu eða 
rétt tæplega 60 manns. Undirbún-
ingur þessa verkefnis hefur staðið 
yfir í þó nokkurn tíma og er þessar 
göngur hluti af því ferli þar sem þær 
eru fyrstu prufugöngur um þessa 
leið. Göngustjórar eru þau Barbara 
Guðnadóttir og Axel Árnason Njarð-
vík. 

Í öðrum hluta göngunnar sem 
gengin var sunnudaginn 12. júní 
frá Þorlákskirkju í Þorlákshöfn, um 
sandfjöruna að Hafinu Bláa áfram 
með sjónum, framhjá Eyrarbakka og 
eftir nýrri gönguleið til Stokkseyrar. 
Þátttakendur í þessum hluta voru 35. 

Næstu dagleiðir eru  
síðan eftirfarandi: 
26. júní. Stokkseyri – Villingaholt. 
Brottför með rútu frá Villinga-
holtskirkju kl. 9: 30. Gengið frá 
Hólmarastarhúsinu á Stokkseyri um 

fallegt svæði að Gaulverjabæjarkirkju 
og áfram að Villingaholti um 21 km. 

10. júlí. Villingaholt í Flóa – Ólafs-
vallakirkja á Skeiðum. Brottför með 
rútu frá Ólafsvallakirkju kl. 9: 30. 
Gengið um Flóann og upp Skeiðin 
um 20 km leið um sunnlenska sveit. 

24. júlí. Ólafsvallakirkja á Skeiðum 

– Skálholtsdómkirkja. Brottför með 
rútu frá Skálholti kl. 7: 00. Gengið 
um 17 km leið frá Ólafsvallakirkju á 
Skeiðum sem leið liggur um fallega 
sveit norður í Skálholti. Göngunni 
lýkur á Skálholtshátíð þar sem 
pílagrímar koma einnig úr Borgar-
firði þennan dag. 

Pílagrímahópurinn að leggja í síðasta hluta göngunnar þann 12. júní  frá 
Eyrarbakka til Stokkseyrar.

Bókamarkaður í Leikhúsinu á Selfossi: 

Sjálfboðaliðar óskast
Bókabæirnir á Selfossi og 

Bókakaffið efna í sumar til 
bókamarkaðar í Leikhúsinu 

við Sigtún á Selfossi. Sambærilegur 
markaður var í Hveragerði í fyrra og 
vonir standa til að seinna meir megi 
halda sambærilega markaði í öllum 
kauptúnum Bókabæjanna sem ná yfir 
lágsveitir Árnessýslu. 

Reiknað er með að markaðurinn taki 
til starfa fljótlega uppúr mánaðamótum 

og starfi fram í ágústmánuð. Af þessu 
tilefni er boðað til fundar með vænt-
anlegum sjálfboðaliðum í Leikhúsinu 
kl. 20 mánudagskvöldið 29. júní. Þar 
verður farið yfir verkefnið og deilt út 
störfum til þeirra sem áhuga hafa. 

Fjölmargir lögðu hönd á plóginn við 
verkefnið í fyrra og það er von aðstand-
enda að sama starfsgleðin einkenni 
starfið í ár. 

(Undirbúningsnefndin)
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Myndir úr starfi Lionsmanna 
í Þorlákshöfn frá árunum 
2005, 2009 og 2016
Tveir af félögunum á hóp-

myndinni frá 2005 eru fallnir 
frá, þeir Jón Hjartarson (Jón á Læk) 
og Sverrir Sigurjónsson en þeir voru 
báðir stofnfélagar. 

Lionsklúbbur Þorlákshafnar hefur 
í áratugi séð um vegahreinsun út frá 

Þorlákshöfn þ. e. út að brúnni við 
Ölfusárós, norður í Hveragerði og 
upp Þrengslaveginn að hringveg-
inum. Í þetta fara 4-5 kvöld á hverju 
vori. Ótrúlega mikið magn af rusli 
er tínt upp, nokkur hundruð kíló á 
hverju ári.

Öflugt starf hjá Emblunum
Nú er starfi vetrarins hjá 

Lionsklúbnum Emblu lokið 
og höfum við lagt mörgum 

góðum málefnum lið á árinu, bæði í 
heimabyggð og víðar. Það er ýmislegt 
gert til að afla fjár en aðal fjáröflun 
okkar er jólakortasala sem hefur 
gengið vel. Listamaðurinn Jón Ingi Sig-
urmundsson hefur frá upphafi teiknað 
fyrir okkur fallegar fuglamyndir og 
kunnum við honum bestu þakkir fyrir. 
Héldum konukvöld sem einnig gekk 
mjög vel. 

Tvisvar á ári höldum við diskótek 
fyrir fatlaða skjólstæðinga okkar, 
sem eru alltaf vinsæl. Þar heldur Jón 
Bjarnason uppi fjörinu og svo er endað 
á kaffi og góðu meðlæti og allir fara 
saddir og sælir heim. 

Sem dæmi um verkefni sem við 
höfum safnað fyrir er jafnvægiplata 
með öllu tilheyrandi til Grensás-
deildar Landsspítalans og var formleg 
afhending núna í maí. Það var þörf 
á endurnýjun og þar sem einn félagi 
okkar hún Kristín Björnsdóttir fékk 

sinn góða bata á síðasta ári á svona 
tæki fannst okkur upplagt að styðja 
við þessa góðu stofnun. Fengum góðan 
stuðning frá Lionsklúbbi Selfoss og 
nokkrum fyrirtækjum á Selfossi og 
kærar þakkir fyrir það. 

Þá var Dagdvöinni Árbliki færður 
rafmagnstól og tæki til upplestrar sem 
kemur að góðum notum þar, og fór 
afhendingin einnig fram núna í maí. 

Vinnustofunni VISS, vinnustað fyrir 
fatlaða á Selfossi, var færð stingsög, en 
svoleiðis tæki eru mikið notuð þar. 

Þetta er smá sýnishorn af starfi 

okkar í vetur, alltaf nóg að gera og 
margt fleira gert sem of langt mál 
er að telja upp hér. Við hlökkum til 
komandi starfsárs með haustinu og 
eru allar konur velkomnar að slást 
í hópinn með okkar til að vinna að 
góðum málum. 

Við þökkum að lokum öllum sem 
hafa lagt okkur lið í gegnum árin, án 
ykkar væri þetta ekki hægt, og sendum 
öllum sveitungum og nærsveitungum 
góðar sumarkveðjur. 

F.h. Lionskúbbsins Emblu, Guðrún 
Guðnadóttir

Lionsklúbburinn Suðri 
heimsækir Vestmannaeyjar
„Ég hefði ekki viljað missa af því 

að vera með félögum í Lions-
klúbbnum Suðra í Eyjum í dag. 

Flestir þeirra sem ekki eru frá Eyjum 
hafa þá verið á vertíð þar við góðan 
orðstír. Það var því minningaflóð 
þegar ég sagði þeim frá staðháttum 
og skemmtilegar sögur sem ekki 
skemmdu fyrir. Heimsóknin um borð 
í Sigurð VE var toppurinn á ferðinni. 
Gömlu sjómennirnir höfðu aldrei séð 
annan eins aðbúnað svo ekki sé talað 

um stærðina og aflið í vél og vélbún-
aði. Læknishjónin í Vík fengu líka að 
sjá sjúkraklefan og þau höfðu aldrei 
gert sér í hugarlund hvað fiskiskip gæti 
verið glæsilegt. 

Það er gaman að vera Eyjamaður 
á heimaslóð með jafn glaðan hóp og 

ég var með í dag. Takk fyrir að hafa 
mig með

Á leiðinni frá Landeyjarhöfn koma 
þau við á Moldnúpi hjá Eyjuþóru og 
Jóa og snæða hátíðarmáltíð,“ segir Ás-
mundur Friðriksson, alþingismaður 
sem tók á móti Suðra mönnum í Eyjum. 
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Dynkur í 
Ólafsvalla-
kirkjugarði
Lkl. Dynkur heldur uppteknum 

hætti og sér um að hirða Ólafs-
vallakirkjugarð sem lið í fjáröflun 
klúbbsins, Félagarnir hittust á 
dögunum og tóku til við að rækta 
garðinn. 

Jónas nýr formaður Dynks
Lionsklúbbarnir skipta um stjórnir 

árlega og fara stjórnarskipti 
fram í maí. Lkl Dynkur í Skeiða- og 
Gnúpverjahreppi hélt sinn fund á 
Hestakránni. Jónas Yngvi Ásgíms-
son er nýr formaður, Björgvin Skapti 

Bjarnason gjaldkeri og Sigvaldi K. 
Jónsson ritari. Þeir tóku við af þeim 
Björgvini G. Sigurðssyni, Jósef Geir 
og Sigmari Guðbjörnssyni. Þá gekk 
til liðs við klúbbinn á fundinum Jón 
Vilmundarson, Skeiðháholti.

Ný stjórn Lkl Hveragerðis
Þann 21. maí fór Lionsklúbbur 

Hveragerðis til Njarðvíkur og 
Keflavíkur til að halda árlegan 

stjórnarskiptafund sinn. Í leiðinni voru 
Brunaminjasafnið og Víkingaheimar 
skoðuð en matast var svo á Duus húsi 
um kvöldið. Þar var formlega skipt um 
stjórn. Fráfarandi stjórn var; 

Vilmundur Kristjánsson formaður, 
Kristinn G. Kristjánsson ritari og 
Sigurbjörn Bjarnason gjaldkeri. Nýja 
stjórn skipa þeir; Daði Ingimundarson 

formaður, Guðmundur Guðmundsson 
ritari og Kristján E.  Jónsson gjaldkeri. 

Mynd af stjórnunum f. v. : Sigur-
björn Bjarnason fráfarandi gjaldkeri, 
Kristján E. Jónsson viðtakandi gjald-
keri, Daði

Ingimundarson viðtakandi for-
maður, Guðmundur Guðmundsson 
viðtakandi ritari, Vilmundur Kristjáns-
son fráfarandi formaður, Kristinn G. 
Kristjánsson fráfarandi ritari. Mynd-
réttur; Vilmundur Kristjánsson.

Skapti, jónas og Sigvaldi.

Aðalfundur Kaupfélags Árnesinga
Aðalfundur Kaupfélags Árnes-

inga fyrir árið 2015 var 
haldinn í Oddfellowsalnum á 

Selfossi þann 10. júní 2016. 
Fundurinn var vel menntur og fór 

hið besta fram samkvæmt samþykktum 
félagsins að öllu leyti. 

Fundarstjóri var kosinn Páll Zópóní-
asson í Vestmannaeyjum og stýrði hann 
fundi af röggsemi. 

Jón Ólafur Vilhjálmsson og Guð-
mundur Búason gerðu grein fyrir starfi 
og stöðu Kaupfélags Árnesinga. 

Gestir fundarins voru þeir Leó Árna-
son og Guðjón Friðriksson. 

Leó Árnason gerði grein fyrir Sögu-
bænum Selfossi og fyrirhugaðri upp-
byggingu í þeim anda í miðbæ Selfoss. 

Kaupfélag Árnesinga réði á síð-

asta ári Guðjón Friðriksson til þess 
að skrifa sögu félagsins og jafnframt 
annara kaupfélaga á Suðurlandi. Guð-
jón gerði grein fyrir framvindu verksins 
sem miðar vel. 

Fyrir tillögum stjórnar Kaupfélags 
Árnesinga til aðalfundarins mæltu 
þeir Garðar Hannesson og Ágúst 
Magnússon og voru þær samþykktar 
samhljóða. 

Björn Ingi Bjarnason, forseti Hrúta-
vinafélagsins Örvars á Suðurlandi, 
kvaddi sér hljóðs í lok aðalfundarins 
undir liðnum önnur mál og rifjaði upp 
þegar Kaupfélag Árnesinga í maí 2005 
gaf Hrútavinafélaginu uppstoppaða for-
ystusauðinn Gorba frá Brúnastöðum í 
Flóa. Gorbi skipar nú heiðurssess í For-
ystufjársetrinu að Svalbarði í Þistilfirði.

Fyrsti pappírslausi 
grunnskólinn
NÚ verður fyrsti grunnskóli 

landsins sem leggur papp-
írsbókinni og nýtir alfarið 

fartölvur og hljóðbækur í staðinn. NÚ 
og Námsefnisbankinn hafa gert með 
sér merkilegan samning sem felur í sér 
að Námsefnisbankinn útvegar NÚ allt 
námsefni, á rafrænu formi, sem þarf 
til náms á unglingastigi. Aðalspírurnar 
á bakvið Námsefnisbankann eru þeir 
Leifur Viðarsson og Már Ingólfur Más-
son, kennarar sem báðir hafa mikla 
reynslu af rafrænum kennsluháttum. 
Fyrirtækið þeirra, sem hlaut hvatn-
ingarverðlaun Gulleggsins 2015, hefur 
unnið markvisst að því að safna saman 

íslensku rafrænu kennsluefni á einn 
aðgengilegan stað, þar sem kennarar 
og skólar geta bæði deilt með og nýtt 
frá öðrum slíkt námsefni. 

Þetta er spennandi samstarf sem 
mun án efa reynast öllum viðkomandi 
aðilum dýrmætt. Þessi lausn einfaldar 
gríðarlega alla undirbúningsvinnu NÚ 
og er eitt af lykilatriðunum í því að geta 
veitt öllum nemendum NÚ einstak-
lingsmiðað nám. Námsefnisbankinn 
öðlast þá vonandi dýrmæta reynslu við 
það að þjónustu heilan skóla og sýna 
fram á að hér komin raunhæf og öflug 
lausn fyrir íslenska skólakerfið sem mun 
hjálpa því að taka skref inn í framtíðina. 

Páll Zóphóníasson og Björn Ingi 
Bjarnason.

jón Ólafur Vilhjálmsson í pontu.

Aðalfundarfulltrúar. Guðmundur Búason í pontu.

jónas mundar orfið. Þrándur, Björgvin, Sigurður og Skapti í garðinum.

Hin jónas, Bjarni Ófeigur, Skapti og Kristján hamast við sláttinn.

Leifur, t.v. og Már, t.h. gera samkomulagið um bankann.
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Samkeppniseftirlitið vill 
breyttan búvörusamning
-gagnast hvorki bændum né neytendum

Samkeppniseftirlitið gerir margvís-
legar athugasemdir við frumvarp 
sjávarútvegs-og landbúnaðarráð-

herra um nýja búvörusamninga í um-
sögn til atvinnuveganefndar Alþingis, 
en búvöursamingar bíða en afgreiðslu 
þess. 

Segir stofnunin að það þurfi gagngera 
endurskoðun til að tryggja almanna-
hagsmuni. Verði það samþykkt óbreytt 
skaði það bæði hagsmuni neytenda og 
bænda. Eftirlitið telur að verði það 
óbreytt að lögum sé stigið enn stærra 
skref í að undanþiggja mjólkuriðnaðinn 
frá samkeppnislögum. Það komi í veg 
fyrir eða takmarki beitingu banns á mis-
notkun á markaðsráðandi stöðu gagn-
vart afurðarstöðum í mjólkuriðnaði. 

Jón Gunnarsson, formaður atvinnu-
veganefndar, hefur sagt að stefnt sé að 
því að afgreiða samningana fyrir kosn-
ingar á haustþingi. 

Samkeppniseftirlitið segir í umsögn 
sinni að frumvarpið feli meðal annars 
í sér grundvallarbreytingu á verðlagn-
ingarkerfi búvörulaga. Verði það sam-

þykkt óbreytt muni það skaða bæði 
hagsmuni neytenda og bænda. 

Eftirlitið spyr jafnframt hvort Alþingi 
sé reiðubúið að samþykkja sérreglur um 
Mjólkursamsöluna áður en rannsókn 
á fyrirtækinu vegna hugsanlegs brots 
á banni við misnotkun á markaðsráð-
andi stöðu sé lokið. Samkeppniseftirlitið 
sektaði Mjólkursamsöluna um 370 millj-
ónir fyrir misnotkun á markaðsráðandi 
stöðu fyrir tæpum tveimur árum en 
áfrýjunarnefnd samkeppnismála vísað 
málinu aftur til eftirlitsins til frekari 
rannsókna. Niðurstaða er ekki komin. 

Samkeppniseftirlitið segir að áfram 

sé þrengt að valkostum bænda með því 
að tryggja Mjólkursamsölunni óheftan 
aðgang að innlendum hráefnismarkaði. 
Þá telur eftirlitið að ákvæði um verðlagn-
inganefnd færi ábyrgð á rekstri mark-
aðsráðandi fyrirtækis til stjórnvalda. 
Það geti leitt til þess að fyrirtækið firri 
sig ábyrgð á að farið sé að samkeppn-
islögum. 

Ósambærileg einokun
Eftirlitið gerir jafnframt athugasemdir 
við að frumvarpinu sé ætlað að setja 
Mjólkursamsölunni sambærilega um-
gjörð og Landsnet. Staða þessara tveggja 
fyrirtækja sé með öllu ósamanburðarhæf. 

Landsnet sé alfarið í eigu opinberra 
aðila en bændur eigi Mjólkursamsöluna. 
Ekki sé að finna neina greiningu eða 
rök til stuðnings því að regluverk sem 
gildi um náttúrulega einokun, eins og 
hjá Landsneti, verði tekið upp á mjólk-
urmarkaði. Það sé í hæsta máta varhuga-
vert að ráðast í framangreinda breytingu 
án þess að fyrir liggi vönduð úttekt á 
kostum hennar og göllum. 

Páll Gunnar Pálsson, forstjóri 
Samkeppniseftirlitsins.

Smári lætur af störfum 
eftir fjóra áratugi
Smári Tómasson frjótæknir í Vík 

lét af störfum hjá Kynbótastöð 
Suðurlands þann 1. maí. Smári 

hóf störf sem fastráðinn frjótæknir 
1. maí 1974 en hafði starfað í sum-
arafleysingum tvö sumur á undan. 
Smári hefur því starfað sem frjó-
tæknir í föstu starfi í 42 ár. 

Starfsvæði hans lengst af var frá 
Álftaveri í austri, Mýrdalur og Eyja-
fjöll. Seinni árin hefur svæðið verið 
frá Vík og Landeyjarnar að mestu. Í 
frétt á heimasíðu búnaðarsambands-
ins segir að Smári hafi verið afar far-
sæll í sínu starfi og rekstrarkostnaður 
bifreiðanna sem hann hefur ekið með 
því lægsta sem gerist og veikinda-
dagar fáir. 

Mikill akstur er á þessu svæði en 
síðustu árin hefur akstur á þessu 
svæði verið yfir 70 þúsund km á ári. Ef 

meðalakstur á ári eru 65.000 km þá er 
akstur í 42 ár 2.730.000 km. Ef Smári 
hefði sætt 3.000 kýr á ári að meðal-
tali þá eru það 126.000 sæðingar sem 
hann hefur framkvæmt á tímabilinu. 

Starfstöðin í Vík leggst nú af en 
svæðinu verður sinnt frá Hvolsvelli en 
Hermann Árnason tekur við störfum 
Smára

Á föstudaginn 17. júní opnaði Kirkjubær sem er lítið og sætt timburhús 
skammt frá Húsinu á Eyrarbakka. 

Sýningu Jóns Inga lokið
Einkar vel heppnaðri og fallegri 

málverkasýningu Jóns Inga Sigur-
mundssonar á Stað á Eyrarbakka er nú 

lokið. Björn Ingi Bjarnason tók þessar 
fínu myndir af málaranum og verkum 
hans af því tilefni. 
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Sýslumaðurinn á Suðurlandi

Lengdur opnunartími sýsluskrifstofa

Skrifstofa Selfossi, Hörðuvöllum 1:
• Föstudaginn 17. júní - lokað
• Laugardaginn 18. júní kl. 10:00-12:00.
• Dagana 20.-23. júní kl. 09:00-18:00.
• Föstudagurinn 24. júní kl. 09:00-20:00.
• Laugardaginn 25. júní, kjördagur 25. júní kl. 10:00-12:00.

Skrifstofa Hvolsvelli, Austurvegi 6:
• Föstudagurinn 24. júní kl. 09.00-18-00.
• Laugardagurinn 25. júní, kjördagur kl. 10.00-12.00.

Skrifstofa Vík, Ránarbraut 1:
• Laugardaginn 25. júní, kjördagur kl. 10.00-12.00.

Skrifstofa Höfn, Hafnarbraut 36:
• Dagana 22.-24. júní kl. 09.00-18.00.

Utankjörfundarakvæðagreiðsla vegna 
forsetakosninga laugardaginn 25. júní 2016

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla á kjörstöðum
í samstarfi við sveitarfélög o.fl.:

• Á skrifstofu sveitastjórnar Ölfuss að Hafnarbergi 1, Þorlákshöfn.  Opnunartími kl. 13.00-
16.00 alla virka daga.
• Á skrifstofu Hveragerðisbæjar að Sunnumörk 2, Hveragerði, opnunartími kl. 10.00-15.00 alla 
virka daga.
• Á skrifstofu Hrunamannahrepps að Akurgerði 6, Flúðum. Opnunartími kl. 13.00-16.00 
mánudag-fimmtudag. 
• Á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa uppsveita bs. að Dalbraut 12, Laugarvatni.  
Opnunartími kl. 13.00-16.00 alla virka daga.
• Skrifstofu sveitastjórnar Rangárþings ytra að Suðurlandsvegi 1, Hellu. Opnunartími kl. 09.00-
15.00 mánudaga til fimmtudaga, kl. 09.00-13.00 föstudaga.
• Skrifstofu sveitastjórnar Skaftárhrepps að Klausturvegi 10, Kirkjubæjarklaustri. Opnunartími 
kl. 10.00-14.00 mánudaga-fimmtudaga og kl. 10.00-13.00 föstudaga.
• Á heimili Pálínu Þorsteinsdóttur að Svínafelli 1 Suðurbæ, Öræfum.  Opnunartími skv. sam-
komulagi.  Sími 4781760 og 894 1765.

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla í heimahúsi:

Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag vegna sjúkdóms eða 
fötlunar, skulu skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í heimahúsi, til embættisins, fyrir 
kl. 15.00, þriðjudaginn 21. júní nk. Umsóknareyðublað er hægt að fá  hjá embættinu og á 
vefsíðunni www.kosning.is.

Kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki til að sanna hverjir þeir eru.  

Ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosninga má fá á vefsíðunni www.kosning.is.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi
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Ylur Fanneyjar
– vönduð barnaföt út alpaca ull
Ylur er hugarfóstur Fanneyjar 

Svansdóttur á Selfossi, sem 
varð að veruleika fyrir rúmum 

tveimur árum og hefur vakið mikla 
athygli enda sérstaklega vandaður og 
frumlegur fatnaður. Fanney hannar 
barnaföt úr alpacaull og sér, ásamt sam-
býlismanni sínum Arnari Péturssyni, 
um alla framleiðslu og sölu. 

Fötin eru öll úr alpaca ull sem þau 
flytja inn sjálf frá Perú. Ullin er lítið 
unnin og að mestu leyti í sínum nátt-
úrulegu litum. Alpaca ull er þekkt fyrir 
að vera sérstaklega mjúk og hlý. Ullin 
er laus við lanolin sem er þekktur of-
næmisvaldur. 

Fanney leggur mikla alúð í efnis- 
og litaval og frágngurinn á flíkunum 
er mjög fallegur. Endingargóðar og 

sígildar prjónaflíkur framleiddar úr 
gæðaefnum virðast höfða vel til fólks 
í dag og það er mjög gefandi að hanna 
og framleiða slikar vörur. 

Fanney Svansdóttir stofnandi Yls.

Fimmtug 
Málningarþjónusta
Þann 6. júní sl. átti Málningar-

þjónustan á Selfossi hálfrar 
aldar afmæli. Fyrirtækið var 

stofnað árið 1966 af Páli Árnasyni 
sem lærði málaraiðn hjá Kaupfé-
lagi Árnesinga. Fyrsta árið sem Páll 
starfaði sjálfstætt var hann með máln-
ingarflokk sem samanstóð af þremur 
til fjórum mönnum. Viðskiptavinirnir 
voru frá upphafi bæði einstaklingar og 
fyrirtæki, mest á Selfossi og í nágrenni 
þó svo að verkefnin hafa á síðari árum 
dreifst um stóran hluta landsins. 

Á fimmtíu árum hafa yfir hundrað 
manns starfað hjá fyrirtækinu, í lengri 
eða skemmri tíma. All stór hluti þess 
hóps er sumarstarfsfólk, ungt fólk, 
oftast skólafólk, en margir unnu hjá 
fyrirtækinu í mörg sumur. 

Rótgróið og traust  
fjölskyldufyrirtæki
Málningarþjónustan er í dag rótgróið 
og traust fjölskyldufyrirtæki með 
dreifða eignaraðild á meðal starfs-
manna, en sumir hverjir hafa starfað 
hjá fyrirtækinu áratugum saman. 
Málningarþjónustan á Selfossi hefur 
lengst af verið í viðskiptum við Máln-
ingu hf. , þó svo að fleiri birgjar hafi 
nú bæst við. 

Steindór Pálsson núverandi fram-
kvæmdastjóri segir að í gegnum 
tíðina hafi hann kynnst mörgu 
skemmtilegu og góðu fólki og í tilefni 
tímamótanna langi þá til að þakka 
viðskiptavinum og starfsfólki fyrir-
tækisins fyrir samstarfið á þessum 
50 árum. 

Rán dóttir Fanneyjar og Arnars í fall-
egum fötum frá Yl.



Rakastig: 80%
Þægilega heitt

A++

A+++
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Valur vann TM mótið í Eyjum
Valur sigraði Stjörnuna í úr-

slitaleiknum um TM móts bikar-
inn. Það er óhætt að segja að liðin hafi 
verið gríðarlega jöfn, staðan var 0-0 
eftir venjulegan leiktíma, enn var jafnt 
0-0 eftir framlengingu og því þurfti að 
grípa til vítaspyrnukeppni þar sem að 
Valur bar sigur úr bítum. 

Aðra sigurvegara og önnur úrslit má 
sjá undir úrslit og riðlar, jafningjaleikir. 

TM þakkar öllum þátttakendum 
fyrir komuna á mótið og að gera það 
svona skemmtilegt, en mótið tókst 
einkar vel. 

Kristbergur 
sýnir á Hótel 
Hlíð, Ölfusi
Kristbergur Pétursson listmálari 

opnaði yfirlitssýningu á Hótel 
Hlíð laugardaginn 11. júní. Alls eru 26 
verk á sýningunni; ellefu olíumálverk, 
átta vatnslitamyndir og sjö grafíkverk. 

Kristbergur hefur haldið á fjórða 
tug einkasýninga og einnig tekið 
þátt í fjölda samsýninga hérlendis 
sem erlendis. Kristbergur stundaði 
nám við MHÍ 1979 til 1985 og síðan 
í Ríkisakademíunni í Amsterdam frá 
1985-1988. 

Kristbergur var viðstaddur opnun 
sýningarinnar klukkan 15 næstkom-
andi laugardag. Sýningin stendur yfir í 
allt sumar – lýkur 15. september 2016. 
Hótel Hlíð stendur á fallegum stað í 
Ölfusi, aðeins 45 mínútna akstur frá 
Reykjavík. 

    

VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Kristbergur Ó. Pétursson 

myndlistarsýning 

í Hótel Hlíð  

Rann sak ar kyn ferðiseinelti
Einelti á sér marg ar birt ing ar-

mynd ir en veru leg ur skort ur 
hef ur verið á fræðilegri þekk-

ingu um kyn ferðiseinelti, þ. e. einelti 
sem hef ur kyn þess sem fyr ir því verður 
sem út gangspunkt. 

Hug takið, sem hef ur verið til um-
fjöll un ar á Norður lönd un um und ir 
regn hlíf ar hug tak inu „köns mobbn ing“, 
verður rann sókn ar efni Rann veig ar 
Ágústu Guðjóns dótt ur, sem lýk ur á 
dög un um meist ara námi í kynja fræði 
við stjórn mála fræðideild Há skóla 
Íslands, en rann sókn henn ar hlaut 
1,2 millj óna króna styrk úr Styrkt ar-
sjóði Marga ret ar og Bents Schevings 
Thor stein son ar við Há skóla Íslands, 
en Rannveig Ásta er Sunnlendingur 
í húð og hár. 

Rann veig seg ir kyn ferðiseinelti 
birt ast m.a. í kyn ferðis leg um þrýst-
ingi á stúlk ur af ýms um toga frá hópi 
sam nem enda, þar sem ráðist er á 
kyn verund þeirra og kyn frelsi, og hjá 
strák um þar sem hæðst er að þeim t.d. 
vegna lík ams vaxt ar, kyn hneigðar eða 
per sónu. Hef ur slík teg und einelt is hjá 
strák um gjarn an verið kölluð „sturtu-
einelti“. 

Að sögn Rann veig ar nær hug takið 
einnig yfir áreiti sem rekja má til 

kyns þess sem verður fyr ir áreit inu. 
Rann sókn inni er m.a. ætlað að kanna 
ástæður þess að stelp ur verða fyr ir 
einni teg und einelt is en strák ar ann arri. 

Rann veig hef ur verið ötul við rann-
sókn ir á sviði kynja fræða og kyn-
ferðisof beld is. Í meista rit gerð sinni 
fjallaði hún um reynslu kvenna sem 
upp lifðu kyn ferðisof beldi í nánu sam-
bandi sem ung ling ar og vinn ur hún 
að rann sókn um vinnu menn ingu og 
kynja tengsl hjá lög regl unni um þess ar 
mund ir. 

„Það er eins og að fólk kveiki rosa-

lega fljótt þegar ég ræði við það um 
hug takið. Einelt isum ræðan hef ur ekki 
verið sett svo mikið í sam hengi við 
valda mis ræmi kynj anna í sam fé lag-
inu,“ seg ir hún. „Þetta er eitt hvað sem 
virðist vera þörf á.“

Að sögn Rann veig ar er það mik il-
vægt að búa yfir fræðilegri þekk ingu 
um efnið þannig að hægt sé að fjalla 
um það og vekja fólk til um hugs un ar. 
„Mark miðið er að koma upp lýs ing-
un um á rétt an stað,“ seg ir hún og vís ar 
til mennta málaráðuneyt is ins og grunn-
skóla lands ins. 

Rann veig Ásta Guðjóns dótt ir hlaut 1,2 millj óna kr. styrk til þess að rann saka 
hug takið.  Ljós mynd/ Há skóli Íslands

Selfoss - Stjarnan á Þórsvellinum á TM mótinu í Vestmannaeyjum.

Eiríkur Steinn Búason leiðsegir þeim Elísabetu, Ólafíu og Emblu úr liði Selfoss.



Heilsárshús tilbúin til útleigu

TINDUR gistieiningar
3.790.000 kr. + vsk.

ecoAtlas ehf.

Gislbúð 7 - 200 Garðabæ

Sími 864 0177

www.ecoatlas.is

fb.com/ecoatlas.is

Sími 5717171 - www.eignamarkadurinn.is

Flutningur og samsetning innifalin innan 
50 km frá Reykjavík eða Akureyri.

Ýmsar stærðir og lausnir í boði.
Allar einingar koma fullkláraðar að innan með öllum 
tengibúnaði, lögnum o. fl.

 Vandaðar innréttingar

 WC og sturta

 Ítalskar flísar á gólfi

 32“ sjónvarp – WiFi

 Rúm, borð og skápar

Lykillausn og allt innifalið:

 LED lýsing og lampi

 CE gluggar og hurðir

 Ísskápur og eldunarhellur 

 Reykskynjari – aðrir smáhlutir

 Utanáklæðning fylgir með

Vönduð gistirými - Frá 2.890.000 kr. + vsk.

Í SÓL OG 
SUMARYL!
Á kagginn það allra besta skilið

Bíllinn heldur 
ábyrgðinni með  
BER vottuðum  
varahlut frá okkur!

LÆGRA VERÐ

3 ÁRA ÁBYRGÐ

VOTTUÐ GÆÐI

Gæði, reynsla og gott verð!

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

Sími: 535 9000www.bilanaust.is

SJÖ VERSLANIR UM LAND ALLT

FERÐABOX OG 
HJÓLAFESTINGAR

nordrive.bilanaust.is



Verð frá aðeins

2.290.000 kr.

ŠKODA Fabia býr yfir ótal kostum, en fögur orð og fyrirheit koma ekki í staðinn fyrir persónulega 

reynslu. Því langar okkur að lána þér Fabiu í sólarhring. Komdu við hjá okkur eða sendu póst 

á skoda@hekla.is og fáðu nýja ŠKODA Fabiu til reynslu í 24 tíma. Hlökkum til að sjá þig.

Prófaðu Fabiu
í sólarhring

www.skoda.isBílasala Selfoss · Hrísmýri 3 · Selfossi · Sími 480 4000 · www.bilasalaselfoss.is

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

HÉRAÐSFRÉTTABLAÐ
Auglýsingar: 578 1190 & auglysingar@fotspor.is

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

Framlagning kjörskrár
Kjörskrá fyrir Skeiða- og Gnúpverjahrepp vegna  
forsetakosninga sem munu fara fram 25 júní 
næstkomandi liggur frammi, almenningi til sýnis á 
opnunartíma Skrifstofu Skeiða- og Gnúpverjahrepps 
í Árnesi  frá og með 15 júní nk til og með 24 júní.

Á upplýsingavef Innanríkisráðuneytisins  
www.kosning.is má finna hagnýtar upplýsingar  
um framkvæmd kosninganna.

Sveitarstjóri Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

Kjörfundur í Skeiða- og Gnúpverjahreppi
Kjörfundur vegna forsetakosninga 
fer fram laugardaginn 25. júní 2016

Kosið verður í Þjórsárskóla.
Kjörfundur hefst kl. 10.00 og lýkur kl. 20.00
Kjósendur eru minntir á að hafa meðferðis 

persónuskilríki með mynd og framvísa ef óskað er
Kjörstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps

BAKSÍÐAN

Margrét Gauja  
Magnúsdóttir,

bæjarfulltrúi

Takk amma
Þegar þetta er skrifað er 19. júní 

og við fögnum 101 árs afmæli 
kosningarréttar kvenna. Í dag-

legu amstri gleymist oft hversu miklum 
árangri við, konur, höfum náð í barátt-
unni fyrir jöfnum tækifærum. Í dag er 
hún Hanna amma mín mér efst í huga. 
Hún var dásemdin ein, kona sem um-
vafði okkur fjölskyldu sína ást og hlýju. 
Hún var okkar aðdáandi nr. 1 og fannst 
allt stórkostlegt sem við gerðum og var 
ekki spör á að láta okkur vita af því.

Síðustu ár hef ég lagt mig fram við 
að horfa á ömmu mína sem konu 
með mikla hæfileika og stóra drauma. 
Amma mín var listamaður, prjón-
aði, saumaði út, óf veggteppi sem 
áttu engan sinn líka og glerverk sem 
komu manni alltaf á óvart, aldrei eftir 
uppskrift. Hennar sköpun frá upphafi 
til enda. 

Hún hélt samt aldrei sýningar, 
nema á Sléttuveginum fyrir okkur 
fjölskylduna og vini. Eitt kvöldið 
sátum við og drukkum malt og 
ræddum lífið og tilveruna. Ég spurði 
ömmu hvernig hún héldi að líf sitt 
hefði orðið hefði hún fæðst sama ár og 
ég og haft öll þau tækifæri og stuðn-
ing sem ég hef haft. Hún sagði mér 
að hún hefði viljað menntast meira 
og fara út í sinn eigin rekstur. Hana 
dreymdi að eiga sína eigin búð eftir að 
hafa unnið í skódeild Kaupfélagsins á 
Selfossi mest alla sína fullorðinsævi. 

Þarna var munurinn á mér og 
ömmu, ég fæddist með ákveðin for-
réttindi. Ég fæddist inní samfélag 
þar sem hefur verið unnið markvisst 
í að skapa öllum jöfn tækifæri. Það 
er skylda okkar allra að sjá til þess að 
svo verði áfram.

Í gærkveldi lést amma mín. Ég veit 
að hún var sátt við sitt, hún elskaði 
fólkið sitt meira en allt og gerði það vel 
og lét okkur öll vita að við hefðum allt 
til alls til að láta drauma okkar rætast.

Takk elsku amma mín, fyrir sjálfs-
traustið.


