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Svf. Árborg dæmt 
til skaðabótagreiðslu

Tryggvaskáli og Frið- 
heimar í fremstu röð

Edda og ævintýrið á bak 
við SEB skartgripina
Edda Bergsteinsdóttir er ungur gullsmiður frá Selfossi sem hefur vakið mikla 
athygli fyrir hönnun sína SEB jewellery. Edda var að koma af einni af stærstu 
skartgripasýningu í Evrópu þar sem hún sýndi hönnun sína. Hún segir Suðra 
frá gullsmíðinni og þeim frábæru viðtökum sem hún hefur fengið.

Léttu á þér í meistaramánuði
20% afsláttur af Neera sítrónukúr!

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

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Slípun – lögn – lökkun – olía
parket – lím – lökk – olíur

Húsasmíðameistari með áratuga reynslu
halliparket@gmail.com

Halli Parket ehf.
894 0048

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK J AVÍK -  SÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.ISSólning ehf – Austuvegi 52 - 800 Selfossi - Sími 482 2272 - www.solning.is
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Framkvæmdasjóðurinn styrkir verkefni sem uppfylla amk. 
eitt af eftirfarandi skilyrðum:
1. Verkefnið er til uppbyggingar, viðhalds og verndunar 

mannvirkja og náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra 

aðila eða á náttúruverndarsvæðum.

2. Verkefnið er til framkvæmda sem varða öryggi ferðamanna og 

verndun náttúru á ferðamannastöðum í eigu opinberra aðila 

jafnt sem einkaaðila.

3. Verkefnið er til undirbúnings- og hönnunarvinnu sem er 

nauðsynleg vegna framkvæmda á ferðamannastöðum eða á 

náttúruverndarsvæðum.

Áherslur og ábendingar til umsækjenda:
1. Framkvæmdasjóðurinn leggur sérstaka áherslu á verkefni 

þar sem horft er til heildarmyndar ferðamannastaða og 

ferðamannaleiða.

2. Framlög eru háð því skilyrði að um sé að ræða 

ferðamannastaði sem eru opnir almenningi.

3. Að jafnaði getur styrkur ekki numið hærri upphæð en 

50% af kostnaði.

4. Við yfirferð umsókna er tekið mið af gæðum og trúverðug-

leika umsókna, mikilvægi verkefnis m.t.t. markmiða 

Framkvæmdasjóðsins og Ferðamálaáætlunar 2011-2020, 

sjálfbærnisjónarmiða, nýnæmis ofl

5. Áherslur Framkvæmdasjóðsins er varða skipulag og hönnun, 

útlit og gæði mannvirkja og merkinga koma m.a. fram í ritinu 

“Menningarstefnu í mannvirkjagerð”, leiðbeiningarritinu  

„Góðir staðir“ og „Handbók um merkingar á ferðamanna-

stöðum og friðlöndum“. Sjá nánar á umsóknasíðu.

Allar umsóknir skulu innihalda:
a. Verkefnislýsingu sem lýsir hugmyndinni með rökstuddum 

og skýrum hætti.   

b. Kostnaðar- og verkáætlun.

c. Ef sótt er um styrk fyrir byggingu mannvirkja eða til annarra 

framkvæmda þá verður deiliskipulag, fullnaðarhönnun og 

framkvæmdaleyfi að liggja fyrir. 

d. Ef sótt er um styrk til skipulags- og hönnunarvinnu eða 

undirbúningsrannsókna þá verður að fylgja skriflegt 

samþykki sveitarstjórnar og/eða skipulagsfulltrúa viðkomandi 

sveitarfélags.

e. Skriflegt samþykki allra landeigenda og/eða umsjónaraðila.

Hverjir geta sótt um: 
Öllum sem hagsmuna eiga að gæta er frjálst að sækja um  

styrk að uppfylltum ofangreindum skilyrðum.

Hvar ber að sækja um:
Umsókn skal skila á vef Ferðamálastofu www.ferdamalastofa.is 

á sérstakri umsóknasíðu. Þar eru jafnframt leiðbeiningar um  

hvernig skal sækja um.

Umsóknarfrestur: 
Umsóknarfrestur er til kl. 16, 14. október 2014. Umsóknir sem 

berast eftir það eru ekki teknar gildar.

Námskeið fyrir umsækjendur:
Jafnframt vekur sjóðurinn athygli umsækjenda á námskeiðum 

sem haldin verða til að leiðbeina umsækjendum gegnum 

umsóknarferlið.  

Námskeið verða haldin á eftirtöldum stöðum:

Akureyri 24. september kl. 9-11

Reykjavík 30. september kl. 13-15

Nánari upplýsingar og skráning á  

www.ferdamalastofa.is 

Nánari upplýsingar veitir Björn Jóhannsson umhverfisstjóri 

Ferðamálastofu í síma 535-5513  

eða með vefpósti. bjorn@ferdamalastofa.is.

Framkvæmdasjóður ferðamannastaða auglýsir eftir umsóknum um styrki til uppbyggingar á 
ferðamannastöðum árið 2015.
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Amma mús – handavinnuhús
Ármúla 18, 108 Reykjavík • Sími 511 3388
Opið mán - fös 9 - 18, Lokað er á laugardögum til 31. ágúst.

Vegna aukinnar eftirspurnar óskum 
við eftir bújörðum á söluskrá.

Vinsamlega hafið samband við Björgvin Guðjónsson, 
búfræðing og löggiltan fasteignasala í síma 510-3500 / 

 615-1020 eða á netfangið bjorgvin@eignatorg.is

Valtra A-95,  
Árgerð 2005,  
notkun 3800,  
verð án vsk. 3.900.000 kr.

KUHN GA 4121GM. 
Árgerð 2006.  
Verð án vsk: 480.000 kr.

McCormick MTX 140, 
árgerð 2005,  
notkun 6.300,  
verð án vsk. 4.900.000 kr.

CLAAS 280RC 
fastkjarna,  
árgerð 2002,  
notkun 15.000,  
verð án vsk. 900.000 kr.  
– TILBOÐ

Fermec 960,  
árgerð 2000,  
notkun 12.700,  
verð án vsk. 2.900.000

Belarus 1221.3,  
árgerð 2006,  
notkun 80,  
verð án vsk. kr. 4.990.000

Gylfaflöt 32 • 112 Reykjavík 
Sími 580 8200 • www.velfang.is 

Óseyri 2 • 600 Akureyri



2   2. mars 2017

Skeifunni 8  • 108 Reykjavík  •  Sími: 517 6460 • www.belladonna.is

Verslunin Belladonna

Stærðir 38-58

Flott föt fyrir flottar konur

Héraðsdómur Suðurlands 
dæmdi á dögunum Sveitar-
félagið Árborg til að greiða 

Gámaþjónustunni hf. rúmar 18,6 
milljónir króna með vöxtum og 5,5 
milljón króna málskostnað vegna 
ákvörðunar sveitarfélagsins að hafna 
öllum tilboðum í sorpútboði árið 
2011. Þáverandi meirihluti Sjálf-
stæðisflokksins hafnaði tilboðum frá 
Gámaþjónustunni og Íslenska gáma-
félaginu á sínum tíma og gaf þá skýr-
ingu að formgalli hefði verið á útboð-
inu, því hefði verið hætt við það. 

Gámaþjónustan taldi ákvörðun 
meirihlutans um að hafna tilboðinu 
ólögmæta. Árborg hafi verið skylt 
að semja við fyrirtækið í kjölfar út-
boðsins og kvaðst hafa orðið fyrir 
tjóni vegna niðurfellingarinnar. Taldi 
Gámaþjónustan jafnframt að Gunnar 
Egilsson, bæjarfulltrúi Sjálfstæðis-
flokks, hafa verið óheimilt að taka þátt 
í ákvörðun bæjarráðs um að hafna til-
boðinu. Hann sé bróðir rekstrarstjóra 
Íslenska gámafélagsins og að þarf af 
leiðandi hafi Gunnar verið vanhæfur 
við þessa ákvarðanatöku. 

Árborg mótmælti þessu, sem og 
að tilboðið væri ólögmætt, og sagði 
meðal annars að Gámaþjónustan hafi 
engin sönnunargögn lagt fram sem 
styðji það að fyrirtækið hafi orðið fyrir 
fjárhagslegu tjóni. 

Málið var umdeilt á sínum tíma 
og harkalega tekist á um  það í bæj-
arstjórn. Ekki er ljóst hvort verður 
áfrýjað en fulltrúar meirihlutans segja 
í samtali við Suðra að þeir séu að 
skoða málið. Fulltrúar minnihlutans 
segja varla ástæðu til áfrýjunar og 
meirihlutinn verði að axla ábyrgð á 
málinu sem sé alvarlegt.

Í dómi héraðsdóms kemur fram að 
ekki verði annað ráðið af gögnum máls-
ins en að sveitarfélagið hafi hafnað öll-
um tilboðum í verkið eftir að forstjóri 
Íslenska gámafélagsins sendi bæjar-
stjórnarmanni tölvupóst og að fengnu 
minnisblaði lögmannsstofu. Gámafé-
lagið, sem átti hagkvæmasta tilboðið, 
taldi að ákvörðun Árborgar hefði verið 
ólögmæt og að sveitarfélaginu hefði 
verið skylt að semja við fyrirtækið. Ár-
borg mótmælti því og sagði að sá galli 
hefði verið á útboðinu að fyrirtækin 
hefðu ekki verið krafin um að skila með 
tilboðum sínum gögnum um aðra þætti 
en tilboðsfjárhæðina. Héraðsdómur 
kemst að þeirri niðurstöðu að ekkert 
hafi komið fram í málinu að forsendur 
fyrir útboðinu hafi brostið.

Suðri ræddi við bæjarfulltrúa 
minni- og meirihluta í Árborg en hart 

var tekist á um málið á sínum tíma í 
bæjarstjórninni.

Dapurlegur dómur
Eggert Valur Guðmundsson, bæjarfull-
trúi Samfylkingarinnar  í Árborg, segir 
þetta að sjálfsögðu dapurlegar fréttir fyr-
ir íbúa sveitarfé-
lagsins. Ákvörðun 
meirihluta sjálf-
stæðismanna á 
sínum tíma hafi 
verið gríðalega 
umdeild, og mikil 
og hörð átök um 
málið á  meðal 
kjörinna fulltrúa. 
„Öllum ætti að 
vera ljóst sem 
kynna sér niðurstöðu málsins að loka-
dómsorðið er í meginatriðum sú sama 
og gagnrýni minnihlutans á sínum tíma 
var byggð á. Það má ekki gleymast  þegar 
verið er að fjalla  um mál eins og þetta 
að um almannafé er  að ræða, í þessu 
tilfelli er það nánast sama fólkið  sem 
tekur þessa ákvörðun á sínum tíma, og 
skipar meirihluta bæjarstjórnar í dag, 
auk framkvæmdastjórans sem sinnti 
sama starfi þegar þegar þessi ákvörðun 
var tekin. 

Mín skoðun er sú að þegar málið 
stóð sem hæst var vegið ómaklega og 
með persónulegum hætti að okkur 
fulltrúum minnihlutans sem höfðu 
aðra skoðun en meirihluti Sjálfstæðis-
manna í þessu máli, ég mun fara yfir 
þau mál og útskýra  það nánar  fljót-
lega. Hér er um ræða skaðabótakröfu 
uppá tugi milljóna og á þessari stundu 
ekki ljóst hver endanleg upphæð verð-
ur, hvort að meirihlutinn semur um 
greiðslufyrirkomlag vegna dómsins 
, eða  áfrýjar málinu áfram til hæsta-

réttar til þess að vinna sér tíma veit ég 
ekki á þessari stundu. Hver veit hugs-
anlega telja bæjarfulltrúar Sjálfstæðis-
flokksins í Árborg að þeir séu  betur 
að sér í lögum og viti betur  en lög-
fræðingar héraðsdóms Suðurlands?“ 
segir Eggert Valur í samtali við Suðra.

Ekki ákveðið að áfrýja
Bæjarfulltrúar meirihlutans taka var-
lega til orða og eru að fara yfir dóminn 
og framhald málsins áður en ákvörðun 
verður tekin um hvort þau sæti honum 
eða áfrýji til hæstaréttar. „Bæjarráð 
Árborgar, sem er fjölskipað stjórnvald, 
mun taka ákvörðun um það hvort 
dómnum verður áfrýjað eða ekki. Ég 
tel ekki rétt að setja fram persónulegar 
skoðanir einstakra bæjarfulltrúa um 
niðurstöðu héraðsdóms á meðan ekki 
hefur verið tekin ákvörðun um hvort 
málinu verður vísað til Hæstarétt-
ar“, segir Ásta S. Stefánsdóttir, fram-
k v æ m d a s t j ó r i 
Svf. Árborgar og 
oddviti sjálfstæð-
ismanna í sam-
tali við Suðra. Í 
sama streng tekur 
Kjartan Björns-
son, forseti bæj-
arstjórnar; „Við 
erum að fara yfir 
forsendur dóms-
ins bæjarstjórn í 
heild og munum ákveða næstu skref 
einhvern næstu daga. Á meðan svo er 
munum við bíða sameiginlegrar niður-
stöðu hópsins hvað varðar áfrýjun.“

Varla rök til að áfrýja
Helgi S. Haraldsson, bæjarfulltrúi 
Framsóknarflokksins í Árborg segir 
það nokkuð ljóst að dómurinn er mjög 
vel rökstuddur og því varla að sjá að 
rök séu fyrir því að áfrýja dómnum til 
Hæstaréttar með 
ærnum kostnaði. 
„Því er ljóst að 
næsta skref verð-
ur að athuga með 
samningaleiðina 
við Gámaþjón-
ustuna um skaða-
bætur fyrir þau 
fjögur ár sem 
ekki hefur verið 
dæmt í af samn-
ingstímanum. Þeir bæjarfulltrúar sem 
voru við völd á sínum tíma og eru enn 
verða að gera upp við sig hvernig þeir 
ætla að axla ábyrgð á þessu tjóni sem 
sveitarfélagins verður á endanum á 
bilinu 60-90 milljónir,“ segir Helgi.

Svf. Árborg dæmt til að greiða 
Gámaþjónustunni skaðabætur
Engin ákvörðun tekin um áfrýjun. Dapurlegur dómur fyrir Árborg segir minnihlutinn

Aðalfundur Félags eldri borg-
ara Selfossi var haldinn 23. 
febrúar sl., að Grænumörk 

5. Fundinn sóttu rúmlega 110 félags-
menn. Í skýrslu stjórnar kom fram að 
starfsemi félagsins á sl. ári var mjög 
fjölbreytt og þátttaka félagsmanna yf-
irleitt mjög góð. Nánari upplýsingar 
um félagsstarfið eru á vefsíðu félagsins 
febsel.123.is  

Félagsstarfið hefur fyrir löngu 
sprengt af sér núverandi húsnæði en 
aðstaðan mun batna verulega með 
nýrri byggingu sem hafin er austan við 
Grænumörk 5.

Rekstur félagsins gekk þokkalega 
á árinu og skilaði 126 þús kr. afgangi. 
Félagsmönnum fjölgaði á árinu og 
voru 565 í árslok.

Sigríður J. Guðmundsdóttir var 
endurkjörin formaður til næstu 
tveggja ára. Heiðdís Gunnarsdóttir, 
sem verið hefur í stjórn félagsins í sex 

ár hefur lokið stjórnarsetu sinni og 
Óli Þ. Guðbjartsson, sem verið hefur 
í varastjórn í fjögur ár, gaf ekki kost á 
endurkjöri. Stjórn félagsins skipa nú: 
Sigríður J. Guðmundsdóttir, formað-
ur, Guðmundur Guðmundsson, gjald-
keri, Anna Þóra Einarsdóttir, Jósefína 
Friðriksdóttir og Gunnþór Gíslason. 
Nýkjörnir varastjórnarmenn eru: 
Guðfinna Ólafsdóttir og Stefán A. 
Magnússon.

Fundurinn samþykkti tvær 
ályktanir
a)  Tilmæli til Heilbrigðisstofnunar 
Suðurlands

Aðalfundur Félags eldri borgara Sel-
fossi, haldinn 23. febrúar 2017, beinir 
þeim eindregnu tilmælum til Heilbrigð-
isstofnunar Suðurlands að stofnunin 
leggi áherslu á notendavænni þjónustu 
en verið hefur um langt skeið.  Til dæm-
is með því  að notendur þurfi ekki að 

marghringja til þess eins að fá sig skráða 
á biðlista til hinna ýmsu sérfræðinga 
sem taka að sér þjónustu á vegum stofn-
unarinnar. 

b)  Ályktun um hjúkrunarheimili.
Aðalfundur Félags eldri borgara Sel-

fossi, haldinn 23. febrúar 2017, vekur 
athygli á því að lokun hjúkrunarheim-
ilanna á Blesastöðum, sl. haust, og 
Kumbaravogi, nú í lok febrúar, fækkar 
hjúkrunarrýmum í Árnessýslu um 41 
og eykur verulega þann mikla skort sem 
er á hjúkrunarrýmum í sýslunni. Fund-
urinn skorar því á heilbrigðisráðherra 
og ríkisstjórn að fjölga hjúkrunarrým-
um úr 50 í 100 í nýju hjúkrunarheim-
ili sem samið hefur verið um að reisa 
á Selfossi og áætlað að taka í notkun 
á fyrri hluta ársins 2019. Fundurinn 
hvetur jafnframt til þess að byggingu 
hjúkrunarheimilisins verði hraðað svo 
sem kostur er.

Aðalfundur Félags eldri borgara Selfossi

Samkvæmt rekstrarreikningi 
nam hagnaður ársins 2.040 
milljónum króna sem er 

meira en áætlanir gerðu ráð fyrir, 
en lækkaði um 8% frá árinu 2015 
þegar hagnaður ársins nam 2.220 
milljónum króna. Rekstrarhagnað-
ur fyrir afskriftir, fjármagnsliði og 
skatta (EBITDA) nam 5.066 milljón-
um króna eða 34,5% af veltu ársins, 
samanborið við 31,3% á árinu 2015. 
Handbært fé frá rekstri nam 3.487 
milljónum króna. 

Rekstrartekjur hækkuðu um 
10,7% frá árinu 2015 og námu 14.670 
milljónum króna og rekstrargjöld 
hækkuðu á milli ára um 6% og námu 
11.399 milljónum króna. 

Rekstrarhagnaður af starfsemi 
RARIK fyrir fjármagnsliði (EBIT) 
á árinu 2016 nam 3.271 milljón-
um króna sem er 31% hækkun frá 
fyrra ári. Styrking krónunnar og lág 
verðbólga gerði það að verkum að 
fjármagnsliðir voru hagstæðari en 
áætlað var. Hagnaður var því meiri 
en áætlanir gerðu ráð fyrir.  Fjár-
magnsgjöld umfram fjármagnstekjur 
námu um 293 milljónum króna, en 
á árinu 2015 námu þau 850 milljón-
um króna. Hlutdeild í tapi Landsnets 
hf., hlutdeildarfélags RARIK, sem 
færð er í rekstrarreikning nam 344 
milljónum króna á móti hagnaði að 
upphæð 903 milljónum á árinu 2015. 

Samkvæmt efnahagsreikningi 
námu heildareignir RARIK í árslok 
57.722 milljónum króna og lækkuðu 
um 29 milljónir króna á milli ára. 
Heildarskuldir námu 21.588 millj-
ónum króna og lækkuðu um 540 
milljónir króna frá fyrra ári. Eigið fé 
var 36.134 milljónir króna og er eig-
infjárhlutfall því 62,6% samanborið 
við 61,7% í árslok 2015. Fjárfestingar 
ársins að frádregnu söluandvirði 
seldra rekstrarfjármuna námu 3.029 
milljónum króna, sem er minna en 
áætlað var en um 597 milljónum 
króna hærra en árið á undan. 

Stjórn RARIK ohf. leggur til við að-
alfund að greiddar verði 310 milljónir 
króna í arð til eiganda RARIK sem 
er Ríkissjóður Íslands. Stjórn Rarik 
skipa þau Birkir Jón Jónsson, formað-
ur, Arnbjörg Sveinsdóttir, Björgvin 
G. Sigurðsson, Guðmundur H. Guð-
mundsson og Huld Aðalbjarnardóttir.

Samstæðuársreikningur RARIK 
ohf. er gerður samkvæmt alþjóðleg-
um reikningsskilastöðlum.  

       RARIK tók erlent lán að fjár-
hæð 3.525 milljónir króna á árinu 
2016 til fjármögnunar frekari fjár-
festinga í lagningu jarðstrengja.

Horfur í rekstri RARIK á árinu 
2017 eru góðar. Gert er ráð fyrir að 
hagnaður ársins verði heldur minni 
en á árinu 2016 og að fjárfestingar 
samstæðunnar aukist á milli ára. 

Hagnaður RARIK á árinu 2016 var tveir milljarðar

ásta S. Stefánsdóttir

Eggert Valur 
guðmundsson

Kjartan björnsson

Helgi S. Haraldsson

Tvöföldun hjúkrunarrýma í nýju hjúkrunarheimili sem á að rísa á Selfossi

Ársreikningur  
RARIK fyrir 
árið 2016
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Glæpur og refsing 
í Guðmundar- og 
Geirfinnsmálum
Guðmundar- og Geirfinnsmál eiga sér enga hliðstæðu í íslenskri 

sögu og hefur harmleikurinn vakið athygli langt úr fyrir landhelgi 
Íslands. Hysterían sem greip um sig náði langt inní fjölmiðla og 

stjórnmál landsins á áttunda áratugnum og er sér-
stakur kapítuli í hörmungarsögunni allri. Eftir því 
sem lengra líður frá dómunum blasir við hvílíkur 
skelfingarferill átti sér stað, allt frá handtökum sak-
borninga þar til dómur gekk í Hæstarétti árið 1980.

Næsta ótrúlegt er að lesa frásagnir síðdegis-
blaðanna af rannsókn málanna. Þvílíkar alhæf-
ingar og sakfellingar yfir þeim sem grunuð voru 
um hvarf mannanna og viðhafðar voru í blöðun-
um eiga sér varla nokkra hliðstæðu og spegla þá 
sefjun sem gekk yfir samfélagið á þeim tíma.

Glæpurinn sem eftir stendur í Guðmundar- og Geirfinnsmálum er 
fyrst og fremst réttarfars- og rannsóknarhneyksli. Grimmileg refsingin og 
fordæmingin á þeim sem dómana hlutu minna meira á miðaldaréttarfar 
en nútíma réttarríki. Brýnt er að farið verði ítarlega í gegnum alla þætti 
málsins til að gera það upp. Þar gæti sannleiksnefnd á vegum Alþingis 
þurft að koma til.

Úrskurður endurupptökunefndar á dögunum um að taka skuli mál-
in upp að nýju marka þáttaskil í sögu þeirra. Hvernig endurupptakan 
og saksóknin fer fram er nokkuð óljóst nú en með ákvörðuninni er í 
fyrsta sinn viðurkennt að ekki hafi verið rétt að málum staðið og réttar-
farsnhneyksli átt sér stað. 

Hinsvegar er það áfall að mál Erlu Bolladóttur skuli ekki einnig tek-
ið upp og það rannsakað til hlítar. Til dæmis hvernig játningar og sak-
bendingar hennar voru knúðar fram af þeim sem fóru með rannsókn 
málsins með næsta reyfarakenndum og hrottalegum hætti. 

Aldrei hefur verið sannað að mönnunum hafi verið ráðinn bani. Engin 
lík fundust né nokkur ástæða fyrir því að hinir dæmdu ættu að hafa myrt 
mennina. Þá er lengd gæsluvarðhalds og einangrunarvistar slík að ekki er 
hægt að kalla það annað en pyntingar og harðneskju af ruddafengnasta tagi.

Undirritaður flutti fyrir fjórum árum sem formaður Allsherjarnefndar 
Alþingis tillögu til þingsályktunar á Alþingi í félagi við nokkra aðra þing-
menn um skipan sannleiks- eða rannsóknarnefndar til að fara yfir málin í 
heild sinni. Slík tillaga á enn vel við og getur reynst nauðsynlegt að skipa 
sannleiksnefnd til þess að ná yfir málin í heild sinni, en þau eru enn sem 
svöðusár á samvisku þjóðarinnar.

Eftir umfangsmikla rannsókn á þessum tveimur aðskildu mannshvörf-
um benti í raun fátt til þess að mönnunum hefði verið banað. Sérstaklega 
ekki Guðmundi en hvarf Geirfinns og stefnumót það sem hann átti við 
mann eða menn í Hafnarbúðinni var á allan hátt dularfyllra. Enn liggur þó 
ekki fyrir hvert upphaf málanna var eða hvað varð til þess að lögreglan hóf 
að yfirheyra þennan hóp fólks um hvarf Guðmundar og síðar Geirfinns. 
Hinsvegar bendir margt til þess að þar liggi upphaf réttarfarsófaranna. 

Lyktir málsins urðu þær að sex ungmenni voru dæmd til þungra refs-
inga. Með öllu er óljóst hvað olli því að þau voru almennt tengd hvarfi 
mannanna, hvað þá fangelsuð og höfð í einangrun mánuðum og árum 
saman. Nú er hinsvegar loksins ljóst að málunum er hvergi lokið, þau 
skulu tekin upp að nýju, vonum seinna.

Sævar Ciesielski er án vafa þekktasti sakborningurinn í málunum, en 
hann var dæmdur í ævilangt fangelsi í héraði, sem var mildað í 17 ára fang-
elsi í Hæstarétti. Sævar lést langt fyrir aldur fram eftir áratuga baráttu fyrir 
endurupptöku málanna. Hann lifði ekki dag réttlætisins en á stóran þátt 
í því að lög voru loks sett um endurupptökunefnd. Að lokum sat hann í 
fangelsi í níu ár en barðist alla tíð frá því að dómar féllu í málunum fyrir 
endurupptöku þeirra og réttlátri málsmeðferð. Því var hafnað af Hæstarétti 
á sínum tíma, þrátt fyrir ítarlegar greinargerðir Ragnars Aðalsteinssonar 
lögmanns og Sævars. Tilkoma endurupptökunefndar eftir lagabreytingar í 
upphafi árs 2013 veldur því hinsvegar nú að réttlæti næst fram í málunum.
 Björgvin G. Sigurðsson
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Folaldasýning  fyrir félags-
menn Hrossaræktarfélags 
Villingaholtshrepps verður 

haldin  sunnudaginn  5. mars. 2017,  í 
reiðhöllinni á Þjórsárbakka  kl. 14:00.  

Þáttökugjald 2000 kr fyrir hvert 
folald.  Skráning í síma hjá Atla Geir 
S:8982256  atligeir@hive.is  

Skráningarfrestur rennur út kl.  

22.00,  3. mars. 2017.  Koma verður 
fram nafn á folaldi, litur, móðir, faðir,  
ræktandi og eigandi. 

Þeir sem verða með folöld eru 
beðnir um að mæta eigi síðar en 
kl.13:30

Veit verða verðlaun fyrir þrjú efstu 
sætin merfolöld og hestfolöld.

Léttar kaffiveitingar í hléi.

Folaldasýning í Flóanum

Undanfarin ár hafa verið stigin 
mörg og mikilvæg skref í að 
opna stjórnsýsluna á Íslandi 

fyrir almenningi með því að koma á 
framfæri upplýsingum um athafnir og 
starfsemi hennar. Með tækni og ver-
aldarvefnum er orðið auðveldara að 
koma upplýsingum til almennings en 
áður var. Í sveitarstjórnarlögum frá 
2011 og upplýsingalögum frá 2012 má 
til að mynda sjá að meiri krafa er á 
gagnsæi og að íbúar séu upplýstir um 
gang stjórnsýslunnar. Að setja slíkar 
kröfur í lög voru eðlileg viðbrögð við 
bankahruninu 2008 til þess að skapa 
traust á stjórnvöldum og koma upplýs-
ingum upp á yfirborðið. 

Sveitarfélögin standa framar 
ríkinu
Að mörgu leyti standa sveitarfélögin 
framar ríkisvaldinu í að veita almenn-
ingi upplýsingar um ákvarðanir og upp-
lýsingar um gang mála í stjórnsýslunni. 
Þannig birta flest ef ekki öll sveitarfélög 
landsins fundargerðir sveitarstjórna og 
nefnda á vefnum. Þá hafa mörg sveitar-
félög tekið upp á því að senda út bæjar-
stjórnarfundi í beinni útsendinguna og 
birta hljóðskrár frá fundum á vefnum. 
Einnig hafa nokkur sveitarfélög hafið 
að birta málsgögn funda á vef sínum og 
opnað bókhald sveitarfélagsins á sama 
vettvangi. 

Opnun stjórnsýslunnar í 
Hveragerði
Ágætt dæmi um opnun stjórnsýslunn-
ar má sjá hjá Hveragerðisbæ. Frá ár-
inu 2010 hefur Hveragerðisbær stigið 
ákveðin skref í að opna stjórnsýsluna 
fyrir almenningi með því að birta meira 
af gögnum og auka upplýsingaflæði í 
gegnum vef bæjarins, sjá meðfylgjandi 
töflu. Frumkvæðið að birtingu upplýs-
inganna komu á síðasta kjörtímabili frá 
framboði A-listans í Hveragerði, en það 

var sameiginlegt framboð Samfylkingar-
innar, VG og Framsóknarflokksins, og á 
yfirstandandi kjörtímabili frá Samfylk-
ingunni og óháðum. Markmiðið hefur 
verið að auka gagnsæi í ákvarðanatöku 
bæjarins og koma upplýsingum um 
athafnir bæjaryfirvalda til íbúa. Ljóst er 
að þó að mikið hafi áunnist má gera enn 
betur. Má þar t.d. nefna að opna bókhald 
bæjarins og er stefnt að því að slík tillaga 
verði lögð fram á næstunni. 

Þingsályktun um málaskrár á 
vefinn
Ríkið hefur því miður ekki enn tekið 
viðlíka skref í að opna gögn stjórnsýsl-
unnar og sveitarfélögin þó að í upplýs-
ingalögum sé kveðið á um að stjórnvöld 
skuli vinna markvisst að því að gera 
skrár yfir mál, málsgögn og gögnin 
sjálf jafnóðum aðgengileg með rafræn-
um hætti. Rétt er þó að geta þess að 
nýskipaður fjármála- og efnahagsráð-
herra hefur sagt að stefnt sé að því að 
gera upplýsingar um bókhald ríkisins 
aðgengilegt á vefnum. 

Nýverið var dreift á Alþingi tillögu 
til þingsályktunar um rafræna birtingu 
málaskráa og gagna ráðuneyta. Tillagan 
er lögð fram af frumkvæði Samfylk-
ingarinnar en meðflutningsmenn eru 
þingmenn Pírata og VG. Í þingsálykt-
unartillögunni er lagt til að forsætis-
ráðherra verði falið að gera nauðsyn-
legar ráðstafanir til þess að unnt verði 
að veita almenningi rafrænan aðgang 
að málaskrám og gögnum ráðuneyta. Í 
greinargerð með tillögunni er m.a. vísað 
í fordæmi frá Noregi þar sem frá 2010 
hafa verið birtar upplýsingar um tilurð 
u.þ.b. 20 milljónir skjala hins opinbera 
á vefnum www.oep.no. Fái tillagan 
framgang tekur ríkisvaldið risaskref í að 
auka aðgengi almennings að upplýsing-
um um stjórnsýsluna og auka gagnsæi. 
Færa má rök fyrir því að ef upplýsingar 
úr málaskrám ráðuneytanna hefðu ver-

ið aðgengilegar almenningi fyrir kosn-
ingar í október síðastliðnum hefðu upp-
lýsingar um tilurð tveggja skýrslna, sem 
deilt hefur verið um undanfarnar vikur, 
verið ljósar almenningi og fjölmiðlum 
um leið og þær bárust ráðuneytunum 
en ekki mörgum vikum síðar. 

Gagnsæi verndar almanna-
hagsmuni
Þann 4. febrúar 2015 birti Páll Harðar-
son, forstjóri Kauphallarinnar, grein 
í Fréttablaðinu undir heitinu Gagnið 
af gagnsæinu. Í greininni fjallaði hann 
um gagnsæi í verðbréfaviðskiptum og 
taldi fram mörg góð og gild rök fyr-
ir því að stuðla skuli að gagnasæi, og 
sagði m.a. að það væri hornsteinn verð-
bréfaviðskipta. Á sama hátt má segja að 
gagnsæi sé hornsteinn lýðræðis og því 
ber stjórnmálamönnum að stuðla að 
opinni stjórnsýslu og birta upplýsingar 
um athafnir og ákvarðanatöku eins og 
hægt er. Upphafsorð Páls langar mig að 
gera að lokaorðum þessarar greinar og 
um leið hvetja íslenska stjórnsýslu til að 
vinna áfram að opnun hennar: 

Njörður Sigurðsson,  
bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar  

og óháðra í Hveragerði.

Upplýsingar um athafnir og 
ákvarðanir stjórnsýslunnar

Frumkvæði tillaga   Dags. framlagningar afgreiðsla

a-listinn í 
Hveragerði

bein útsending bæjarstjórn-
arfunda á vefnum.

21. október 2010. Frestað til að kanna kostnað. Fyrsta 
beina útsendingin 8. mars 2012.

a-listinn í 
Hveragerði

upptökur bæjarstjórnarfunda 
verði aðgengilegar á vefnum.

14. júní 2012 (ítrekun 7. 
maí 2013 og 13. júní 2013).

Frestað til gerðar fjárhagsáætlunar 
2013. upptökur aðgengilegar frá  
10. október 2013.

a-listinn í 
Hveragerði

Siðareglur fyrir kjörna fulltrúa. 14. júní 2012. tillaga samþykkt. Siðareglur  
samþykktar 13. júní 2013.

Samfylkingin 
og óháðir

Skráning fjárhagslegra  
hagsmuna bæjarfulltrúa.

15. október 2014  
(ítrekun 10. maí 2015).

Samþykkt. Hagsmunaskráning  
bæjarfulltrúa aðgengileg á vef  
Hveragerðisbæjar frá febrúar 2016.

Samfylkingin 
og óháðir

birting fundargagna  
á vefnum.

8. janúar 2015 (ítrekun  
11. júní 2015 og 14. janúar 
2016).

Samþykkt. Fundargögn aðgengileg  
á vef Hveragerðisbæjar frá febrúar 
2016. Yfirlit aðgerða til að opna stjórn-
sýslu Hveragerðisbæjar 2010-2016.

Yfirlit aðgerða til að opna stjórnsýslu Hveragerðisbæjar 2010-2016

njörður Sigurðsson

Gréta Gísladóttir 
sýnir í mars-

mánuði í Listagjánni 
í Bókasafni Árborgar 
á Selfossi. Sýningin 
samanstendur af lag-
skiptum acrylmál-
verkum og ber heitið 
Dagdraumar. Alveg frá því að Gréta 
man eftir sér hefur hún gleymt sér í 
eigin dagdraumum, í dag nýtir hún 
hugmyndaflæðið í myndefni. Gréta 
hlaut m.a. menntun í myndlist frá 
Kunst- og håndværkjshöjskolen 
Engelsholm í Danmörku og Mynd-
listaskólanum á Akureyri.

 Gréta er starfandi listamaður, bú-
sett á Flúðum og hefur vinnustofu 
í Gamla fjósinu í Hruna.

Sýningin opnar 2.mars. 

Dagdraumar 
í Listagjánni



www.landsvirkjun.is

Um er að ræða tvö störf sem fela í sér eftirlit með uppsetningu  
og prófunum á rafbúnaði. Starfsstöð verður á framkvæmdasvæði 
stækkunar Búrfellsvirkjunar á Þjórsársvæðinu. 

• Rafvirkjamenntun, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun
• Reynsla af eftirliti á verkstað 
• Reynsla og þekking á uppsetningu rafbúnaðar
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  

með öðrum

Í starfinu felst rekstur, eftirlit og viðhald aflstöðva og veitumann-
virkja á Þjórsársvæði. Stöðvarvörður vinnur markvisst að auknu 
rekstraröryggi, hagkvæmni í rekstri og hefur eftirlit með að 
öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila  
sé framfylgt. 

• Rafvirkjamenntun, iðnfræði- eða tæknifræðimenntun
• Þekking á rekstri og viðhaldi gufu-, loft-, kæli-, vökva-  

og rafkerfa
• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða iðnaði  

er æskileg
• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur
• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að 

tileinka sér nýjungar
• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna  

með öðrum
• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum  

og einstaklingum
• Góð tölvukunnátta

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlaunaúttekt 
PwC, sem stað festir að fyrirtækið greiðir 
körlum og konum jöfn laun fyrir sömu eða 
jafnverðmæt störf.

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um stöðurnar.

Við leitum að starfsmönnum 
á fagsviði rafbúnaðar vegna 
stækkunar Búrfellsvirkjunar

Við leitum að öflugum  
og fjölhæfum stöðvarverði  
á Þjórsársvæði

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar veitir 
Þóra María Guðjónsdóttir á starfsmannasviði, (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is). 
Umsóknarfrestur er til og með 12. mars. 
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Mannlífs- og menningar-
stund var með Hljóm-
sveitinni ÆFINGU frá 

Flateyri og aðdáendum á Eyrarbakka. 
Þessi hátíðarstund var að Ránargrund 
á Eyrarbakka fimmtudaginn 16. febr-
úar sl. á heimili Menningarfulltrúa 
Æfingar, hver er Björn Ingi Bjarnason, 
og færði til myndar það sem gerðist.

Hátíðin hófst með þjóðlegri sviða-
veislu þar sem þátttakendur voru 
Siggi Björns laga- og textahöfundur 
ÆFINGAR sem býr í Berlín og hefur 
starfað erlendis við tónlist í nær 30 
ár, Guðmundur Ingi Einarsson, varð-
stjóri á Litla-Hrauni sem býr á Eyarr-
bakka  og Björn Ingi Bjarnason. Síðan 
var haldið áfram í Menningarsellunni 
að Ránargrund og þá bættist í hópinn 
Johnny King, tónlistarmaður á Eyrar-
bakka.

Sagðar voru sögur og veittar 
viðurkenningar eins og myndirn-
ar sýna berlega; mynddiskur með 
Sigga Björns og nýjustu bækurnar frá 
Vestfirska forlaginu að Brekku á Þing-
eyri sem oft styrkir menningarsam-
band Vestfjarða og Suðurlands.

Guðmundur Ingi sagði frá fyrstu 
kynnum sínum af kraftmiklum Vest-
firðingum þegar hann var á árunum 
1980 og 81 á aflaskipinu Helgu Guð-
mundsdóttur BA 77 frá Patreksfirði. 
Hann hitti Finnboga Magnússon, 
skipstjóra á Helgu, í fyrsta sinni á 
Hótel Borg og fór vel á með þeim. Þar 
kom að Finnbogi bauð Guðmundi 
Inga í sjómann og lagði hann skip-
stjórann sem rak hann á stundinni. 
Guðmundur Ingi mætti til skips engu 
að síður og var vel fagnað af Finn-
boga.

Guðmundur Ingi er mikil aðdándi 
ÆFINGAR og skömmu eftir að hann 
fékk nýja diskinn með ÆFINGU fóru 
hann og eiginkonan í brúðkaupsferð á 
sólarströnd. Það eina sem hann setti 
í tösktuna var diskurinn með ÆF-
INGU. Fari Guðmundur Ingi í ferða-
lög er ÆFING alltaf með.

Siggi Björns og Johnny King rifj-
uðu upp sín fyrstu kynni sem voru í 
verbúðinni Bræðraborg á Flateyri rétt 
upp úr 1970 þegar Johnny King kom 
til starfa hjá Hjálmi hf. Við komuna á 
Flateyri hét hann reyndar Jón Víkings-
son en Flateyringar gáfu honum lista-
mannsnafnið Jonny King sem hann er 
mjög þakklátur Flateyringum fyrir.

Þá var rifjað upp að í fyrsta sinni 
sem Johnny King kom fram var 
einmitt á Flateyri. Það var í Samkomu-
húsinu á Flateyri á hátíðarsamkomu 
Lionsmanna en þeir voru þá með 
umdæmisþing á Flateyri. Jón Gunn-

ar Stefánsson, umdæmisstjóri og 
framkvæmdastjóri á Flateyri, kynnti 
Johnny King þarna á svið og svo tók 
Hljómsveitin ÆFING við og lék fyrir 
dansi fram undir morgun.

Johnny King hlustar mikið á 
diskinn með ÆFINGU en hann 
vann diskinn í lottói í velheppnuðu 
strafsmannateiti hjá Guðmundi Inga 
skömmu efir að diskurinn kom út.

Það sem hér hefur verið skrifað 
er smá brot af því sem rifjað var upp 
þessa mögnuðu kvöldstund.

Hljómsveitina ÆFINGU skipa; 
Árni Benediktsson, verslunarstjóri 

í Húsasmiðjunni á Selfossi - Siggi 
Björns, tónlistarmaður í Berlín - Jón 
Ingiberg Gudmundsson, býr í Noregi 
- Ásbjörn Björgvinsson, markaðs- og 
sölustjóri Eldfjalla- og jarðskjálfta-
miðstöðvarinnar LAVA á Hvolsvelli 
og Halldór Gunnar Pálsson, tónlistar-
maður og kórstjóri  Fjallabræðra.

 Nú þegar er hafin stefnumótun-
arvinna vegna 50 ára afmælis Hljóm-
sveitarinnar ÆFINGAR haustið 2018 

og er stefnt á veglega afmælishátíð í 
Sveitarfélaginu Árborg vegna hinnar 
sterku stöðu ÆFINGAR á Suðurlandi. 

Þegar ÆFING var 45 ára var veg-
leg afmælishátíð vestur á Flateyri á 
hvítasunnunni árið 2013 og gefinn út 
geisladiskur sem nýtur vinsælda víða.

Börn Ingi Bjarnason – Menningar-
fulltrúi Hljómsveitarinnar ÆFINGAR

Hátíðarstund með ÆFINGU 
og aðdáendum á Eyrarbakka

Hljómsveitin Æfing á 45 ára afmælinu í Samkomuhúsinu á Flateyri. F.v.: ásbjörn björgvinsson, Siggi björns, árni benediktsson, Jón Ingi berg guðmundsson og Halldór gunnar Pálsson.  

Frá Hátíðarstundinni að ránrgrund á Eyrarbakka. F.v.: Siggi björns, guðmundur Ingi 
Einarsson og Johnny King.

F.v.:  Siggi björns og guðmundur Ingi Einarsson.

Opnið 8-17 virka daga.

Vetrartilboð á kuldagöllum
aðeins 14.500,-Litir: Gulur og blár –  grár – dökkblár – rauður

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is
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Edda Bergsteinsdóttir, gull-
smiður frá Selfossi, hefur vak-
ið mikla athygli innanlands 

og utan fyrir skartgripahönnun sína 
sem ber nafnið SEB jewellery. Edda 
tók þátt í stærstu skartgripasýningu 
í Evrópu í febrúar og segir ritstjóra 
Suðra frá ævintýrinu á bak við SEB 
skartgripina og þær einstöku viðtök-
ur sem hún hefur fengið og hvað sé 
framundan hjá henni.

SEB jewellery varð til árið 2014 
en það sama ár frumsýndi Edda á 
HönnunarMars fyrsta skartgripinn af 
fimm í SEB Animals línunni. Það var 
hálsmenið SEB Cat sem fór á markað 
haustið 2014 og hlaut strax afar góð-
ar viðtökur og vakti mikla athygli á 
hönnun Eddu. Hún byrjaði að læra 
gullsmíði í Tækniskólanum haustið 
2006 eftir að hafa verið eitt ár í 
arkitektúr við Listaháskóla 
Íslands. 

Hverskonar 
sýning var 
þetta sem þú 
tókst þátt í?
„Sýningin heit-
ir Inhorgenta 
Munich og er 
haldin ár hvert í 
München í Þýska-
landi, í ár var 
sýningin haldin 
dagana 18. – 21. 
febrúar. Sýningin 

er ein stærsta skartgripasýningin í 
Evrópu en hana sækja um 26 þúsund 
manns frá 75 löndum. Ég hef heim-
sókt Inhorgenta og fleiri skartgripa-
sýningar í nágrannalöndunum síðast-
liðin tvö ár og komist að raun um að 

Inhorgenta Munich væri góður 
vettvangur til að kynna 

SEB jewellery fyrir er-
lendum innkaupaað-

ilum. Sýningin sam-
anstendur af sex 
höllum sem hver 
um sig er rúmlega 
10.000 fermetr-
ar að stærð og 
hefur hver höll 
sína sérstöðu. 
S ý n i n g a r b á s 
SEB jewellery 
var staðsettur í 
höll sem nefn-
ist Hall C2—
Contemporary 
Design & 
Vision.“

Hvernig kom til að  
þú tókst þátt í henni?
„Eftir að hafa fengið hvatningu og já-
kvæð viðbrögð frá innlendum og er-
lendum fagaðilum um að kynna SEB 
á erlendum markaði, ásamt góðum 
viðtökum og hröðum vexti á íslensk-
um markaði síðastliðin tvö ár ákvað 
ég að taka þátt í þessari alþjóðlegu 
sýningu.

Það að taka þátt í og setja upp 16 
fermetra sýningarbás á sýningu af 
þessari stærðargráðu má teljast stór 
og djörf ákvörðun fyrir ungt skart-
gripamerki eins og SEB. En að baki 
verkefni eins og þessu liggur mikil 
vinna, skipulag og kostnaður. Verk-
efnið varð þeirrar gæfu aðnjótandi 
að fá styrk frá Hönnunarsjóði Ís-
lands og Nýsköpunarmiðstöð Ís-
lands og svo hafa fyrirtæki eins 

og Samskip og Sælgætis-
gerðin Kólus lagt því lið.“

Hvað fylgir því að 
taka þátt í alþjóðlegri 
sýningu á borð við 
þessa?
„Það fylgir því gríðar-
legt tækifæri hvað varðar 
aðgang að mun stærra 
markaðssvæði. En 
þannig verður til tæki-

færi fyrir áframhaldandi 
uppbyggingu á vörunni og 

auknu vöruúrvali. Auk þess 
er þátttaka í sýningu á borð við þessa 
dýrmæt reynsla sem mun nýtast fyr-
irtækinu bæði hér heima og erlendis.“

Hvaða hönnunarlínu varstu 
að sýna?
„Á sýningunni voru til sýnis tvær 
skartgripalínur. SEB Animals sem 
samanstendur af fimm mismunandi 
geometrískum höfðum húsdýra og 
svo nýja línan SEB Fly sem ég frum-
sýndi á Menningarnótt 2016. En 
SEB Fly er sjálfstætt framhald af SEB 
Animals og byggð upp af sömu regl-
um í formum þannig að þær ganga 
vel upp saman og í sitthvoru lagi.“

Fylgir þessu meira sýningarhald 
ytra, aukin framleiðsla, eða hvernig 
fylgir þú þessu eftir?

„Framundan er ákveðin eftirfylgni 
og verkefninu er langt því frá að lokið 
þrátt fyrir að sýningin sé afstaðin. Ég 
stefni á frekara sýningarhald bæði hér 

heima og erlendis en því fylgir auðvit-
að aukin framleiðsla og markaðssetn-
ing. Það gekk mjög vel á Inhorgenta 
og viðtökurnar sem skartgripirnir 
fengu voru góðar og sölustaðirnir eru 
nú þegar orðnir tveir í Þýskalandi.“

Hverjir voru með þér úti, og 
hver var þeirra hlutur?
„Með mér í ferðinni voru Íris Stefáns-
dóttir ljósmyndari og Þorbergur Hall-
dórsson gullsmiður. Við höfum öll 
unnið saman hér heima og Íris á stór-
an þátt í allri umgjörðinni sem hefur 
orðið til utan um SEB jewellery. Hún 
tók meðal annars myndir af lifandi 
dýrum fyrir SEB Animals línuna. Það 
að starfa með reynslu miklu fólki hef-
ur mikið að segja þegar farið er af stað 
í verkefni af þessari stærðargráðu. 
Maður fæst ekki við svona hluti einn 
og óstuddur, það þarf að eiga sér stað 
traust og góð samvinna til að vel takist 
til og árangur náist.“

Hvað er næst á döfinni hjá SEB?
„Næstu skref eru meðal annars ný 
skartgripalína sem kemur á markað í 
lok sumars ásamt áframhaldandi mark-
aðssetningu og sýningarhaldi hér heima 
og erlendis. Einnig er hafinn undir-
búningur í samstarfi við Íslandsstofu 
á kynningu og sölu á skartgripunum á 
Heimsmeistaramóti Íslenska hestsins 
sem fram fer í Oirschot í Hollandi dag-
ana 7.- 13. ágúst. En þar gefst íslenskum 
fyrirtækjum, tengdum hestamennsku 
eða úr öðrum greinum, tækifæri til að 
kynna vörur sína og þjónustu. En til 
gamans má geta að einn af skartgrip-
unum  í SEB Animals línunni er hesta-
hálsmen sem hefur verið áberandi vin-
sælt á meðal hestaáhugafólks.“

Hver er sagan á bak við fyr-
irtækið, hvenær byrjaðir þú, 
og hver er þinn bakgrunnur, 
menntun og reynsla í smíðinni?
„SEB jewellery varð til árið 2014 en það 

„Einstakt tækifæri að
sýna SEB í Þýskalandi“„Það er 

dásamlegt 
að búa til eitthvað 
alveg frá grunni 
og í gullsmíðinni 
fæ ég þessari þörf 
fullnægt.

Myndir af skartgripum sem 
SEb sýndi í Þýskalandi.

gestir í sýningarbásnum.
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Miklar framkvæmdir hafa 
staðið yfir við Stöng í 
Þjórsárdal, en umhirða 

og aðgengi að þessum merku forn-
minjum hefur verið ábótavant í 
gegnum árin af hálfu hins opinbera. 
Nú hefur átt sér stað mikið átak og 
aðgengi ferðamanna að staðnum allt 
annað einsog sjá má á myndunum 
sem Einar Bjarnason, verkfræðing-
ur Árnesi, tók á þessum einstaklega 
fallega stað.

sama ár á frumsýndi ég á Hönnunar-
Mars fyrsta skartgripinn af fimm í SEB 
Animals línunni. Það var hálsmenið 
SEB Cat sem fór svo á markað haustið 
2014 og hlaut strax góðar viðtökur. 
Ég byrjaði að læra gullsmíði í Tækni-
skólanum haustið 2006 eftir að hafa 
verið eitt ár í arkitektúr við Listahá-
skóla Íslands ásamt því að hafa farið í 
gegnum grunnnám í hönnun og lokið 
við stúdentspróf af Myndlistarbraut 
frá Fjölbrautarskólanum í Breiðholti. 
Gullsmíðin átti strax vel við mig og 
eftir að hafa starfað við fagið hér 
heima og einnig í Noregi útskrifaðist 
ég með sveinspróf í iðninni vorið 2013 
en meistarinn minn er Anna María 
Sveinbjörnsdóttir gullsmiður.“

Hvernig sérðu fyrir þér  
að reksturinn þróist, f leiri 
línur, f leiri stafsmenn og  
annað slíkt?
„SEB jewellery er ungt fyrirtæki sem 
hefur vaxið hratt og það er ekkert sem 
bendir til annars en að framtíð SEB sé 
björt og að fyrirtækið stækki eftir því 
sem sölustaðir og vörum mun fara 
fjölgandi. Þetta er auðvitað mikil vinna 
og oft hefst þetta ekki nema maður 

vinni sjö daga vikunnar en þetta er 
skemmtileg vinna og mjög fjölbreytt. 
Fyrir mér eru það forréttindi að fá 
tækifæri til að byggja upp minn eig-
in rekstur og ná settum árangri. Þetta 
er keppni eins og margt annað og 
krefst aga og innsæis en um leið algjör 
drauma staða að vera í.“

Hver er Edda, hvaðan ertu og 
af hverju skartgripahönnun?
„Ég er fædd í Reykjavík 1. ágúst 1980 
en ólst upp á Selfossi. Ég er gullsmið-
ur og tveggja barna móðir, búsett í 
Reykjavík.

Mér hefur alltaf fundist gaman að 
teikna og hafa áhrif á umhverfið mitt.  
Ég fæ mikið af hugmyndum bæði frá 
börnunum mínum og umhverfinu 
sem ég hrærist í. Ég ætlaði að verða 
arkitekt þegar ég var barn en ég komst 
síðar að því að gullsmíðin á betur við 
mig. Það er dásamlegt að búa til eitt-
hvað alveg frá grunni og í gullsmíð-
inni fæ ég þessari þörf fullnægt. Þegar 
ég hanna skartgrip þá byggi ég upp 
mín eigin form og línur og sé til þess 
að hluturinn sem ég er að búa til gangi 
upp frá öllum sjónarhornum.“

bgs

Sýningarbás SEb

Jón Ingi Sigurmundsson er mikill afbragðs listmálari og heldur úti galleríi á 
vefnum á slóðinni www.joningi.com. Þar er nú að finna nýjar vatnslitamydir frá 
kappanum á borð við þetta listaverk sem fylgir fréttinni.

Vatnslitamyndir  
Jóns Inga á vefnum

Umbætur við Stöng

BAJA STZ
JEPPADEKK

Icetrack ehf. · Sími 773 4334 · mtdekk@mtdekk.is

www.mtdekk.is

Hljóðlátt heilsársdekk, með ótrúlega endingu
Sérhannað mynstur tryggir betra grip við allar aðstæður

Vörunr. Stærð Listaverð Afsl. Afsl. verð 
1461 MT  31X10.50R15LT STZ 38.990 50% 19.495 
1484 MT 245/75R16 STZ 40.890 50% 20.445
1485 MT 245/70R17 STZ 42.690 30% 29.883
50731 MT 265/70R17 (32”) STZ 40.390 30% 28.273
50740 MT LT275/70R17 (32”) STZ 47.590 50% 23.795
50760 MT LT285/70R17 (33”) STZ 51.990 30% 36.393
50780 MT LT315/70R17 (35”) STZ 54.490 30% 38.143
50831 MT LT265/60R18 STZ 43.190 30% 30.233
50840 MT LT275/70R18 STZ 54.490 30% 38.143
50251 MT 275/60R20 (33”) STZ 48.290 50% 24.145

LAGERSALA
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Á dögunum voru fjögur ár frá 
því vefurinn vinsæli  „Menn-
ingar-Staður"  fór í loftið.  

Það var þann 19. febrúar 2013.

Í tilefni þessa var sérlaga vel heppn-
að  morgunboð hjá -Vinum alþýðunn-
ar- að Sölvabakka á Eyrarbakka að 
morgni þriðjudagsins  21. febrúar s.l.

Létt var yfir -Vinum alþýðunnar- 
hvað sagðar voru sögur af manni og 
öðrum að þeirra hætti.

Verstfirska forlagið á Þingeyri 

heiðraði samkomuna og hið  góða 
starf –Vina alþýðunnar- með bóka-
lottói.

Vinningashafar voru:
Þórður Grétar Árnason, Selfossi
Elfar Guðni Þórðarson, Stokkseyri
og Siggeir Ingólfsson, Eyrarbakka.

Afmælissamkoma 
- Menningar-Staður í fjögur ár

Vinningshafarnir. F.v.: Þórður grétar árnason, Elfar guðni Þórðarson og Siggeir Ingólfsson. 

F.v.: Ólafur ragnarsson, Selfossi, Elfar guðni Þórðarson, 
Stokkseyri, Hannes Sigurðsson, Hrauni í ölfusi, Páll 
reynisson, Stokkseyri, Þórður grétar árnason, Selfossi, 
Siggeir Ingólfsson, Eyrarbakka, Ingólfur Hjálmarsson, 
Eyrarbakka og ragnar Emilsson, Eyrarbakka.

F.v.: Hannes Sigurðsson, Óalfur ragnarsson, Elfar guðni 
Þórðarson og Páll reynisson.

Er rétt rakastig?

Rakamælir fylgir

Þurrktæki Rakatæki
Að meðaltali dveljum við 80% sólarhringsins innandyra. Rétt innivist
og stjórnun loftgæða getur því haft gríðarleg áhrif á heilsufar okkar. 

35%
afsláttur í febrúar

 Nú 19.385 kr

Tilboð
í febrúar frá kr44.990

(áður 49. 547)

Svissnesku rakatækin
Bresk þurrktæki

30
ára reynsla

1983 - 2013íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 
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3ára
ábyrgð

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Þriggja ára ábyrgð fylgir
öllum nýjum Bobcat tækjum.

Vinnuvélar– tækjamiðlun ehf // K istumel 2 // 116 Reykjavík // Sími 480 0444 // vinnuvelar@vinnuvelar. is  // www.vinnuvelar. is

Carnehl malarvagnar  
í öllum stærðum og gerðum.
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Steinn leó Sveinsson, framkvæmdastjóri ræktunarsambands Flóa og Skeiða, handsalar 
hér styrktarsamning við Elmar Eysteinsson, framkvæmdastjóra Fimleikadeildar umf Sel-
foss og Þóru Þórarinsdóttur, formann deildarinnar. alma rún baldursdóttir, afrekskona í 
fimleikum, var þeim til halds og trausts. ljósmynd: ungmennafélag Selfoss

Ræktunarsamband Flóa og 
Skeiða fagnaði 70 ára afmæli 
á  liðnu ári og var af því tilefni 

ákveðið að veita styrk til verðugs ver-
kefnis. Fimleikadeild Ungmennafélags 
Selfoss varð fyrir valinu og mun styrk-
urinn nýtast til áhaldakaupa. 

Fimleikadeild Ungmennafélags 
Selfoss hefur verið að sýna afburða ár-
angur undanfarin ár, meistaraflokkur 
deildarinnar var fyrstur meistaraflokka 
í 80 ára sögu Ungmennafélags Selfoss 
til að hampa llum titlum, voru  Deild-
ar-, Bikar- og Íslandsmeistarar ekki 
bara árið 2015 heldur endurtók hópur-
inn það 2016. Þá hlaut liðið bronsverð-
laun á Norðurlandameistaramóti 2015. 

Deildin er ein sú fjölmennasta hjá 
Ungmennafélaginu og hjá henni æfir 
fjöldi efnilegra ungmenna sem eru 
sveitarfélaginu til mikils sóma. Styrk-
ur Ræktunarsambands Flóa og Skeiða 
gerir deildinni kleift að búa enn betur 
að yngri iðkendum og aðstoða þá til að 
ná afburða árangri í greininni.

Ræktó styður 
Fimleikadeildina

Tryggvaskáli á Selfossi og Frið-
heimar í Reykholti eru meðal 
bestu veitingastaða á Íslandi sem 

leggja áherslu á íslenskt hráefni í matar-
gerð. Þetta segir framreiðslumaðurinn 
Ólafur Örn Ólafsson í grein á ferðavefn-
um mustsee.is. Ólafur Örn er smekk-
maður og veit hvað hann er að tala um.

Ólafur segir að Tryggvaskáli sé með 
nýstárlegan matseðil með norrænu yf-
irbragði. Þar er lögð mikil áhersla á fisk 

og lambakjöt.
Friðheimar eru ekki síðri, inni í 

tómatgróðurhúsi. Þar eru fyrst og fremst 
í boði réttir sem hafa tómata sem grunn 
og það sé svo sannarlega mjög íslenskt 
hráefni. Tryggvaskáli og Friðheimar 
eru ekki í amalegum félagsskap á lista 
Ólafs, en aðrir staðir sem hann nefnir 
til sögunnar eru Michelinstjörnustaður-
inn Dill í Reykjavík, Slippurinn í Vest-
mannaeyjum og Geiri Smart í Reykjavík.

Tryggvaskáli og Frið-
heimar í fremstu röð

Fyrsta föstudag í mars ár hvert 
er alþjóðlegur bænadagur 
kvenna. Þá koma konur úr 

mismunandi kirkjudeildum saman 
til að biðja. Konur í Vestmannaeyjum 
hafa komið saman á þessum degi í 
marga áratugi. Á tímabili var samvera 
um kvöldið, en undanfarin ár hefur 
verið gengið um bæinn og beðið fyr-
ir mörgum málefnum bæjarfélagsins. 
Ein þjóð sér um undirbúning dagsins 
hverju sinni. Í fyrra voru það konur 
frá Kúbu og var kaffihúsastemmning 
með límonaði í Hvítasunnukirkjunni 
eftir gönguna. Í ár eru það konur frá 
Filippseyjum sem hafa undirbúið 
daginn. Þær benda á mjög slæm kjör 
margra kvenna.

Úr dagskrá samverunnar:
Á Filippseyjum heilsum við með 
orðinu, Mabuhay! (Borið fram“ma-
bú-hæ”). Það er á tungumálinu Ta-
galog sem er móðurmál okkar. Orðið 
hefur víðtæka merkingu og getur þýtt 
„megir þú lifa“, „skál“, „velkomin“ og 
„húrra“. Mabuhay!

Hér í Vestmannaeyjum, byrjum 
við kl. 17.00 við Ráðhúsið, gengið 
verður að Sjúkrahúsinu, síðan farið 
niður á bryggju og upp Heiðarveg-
inn. Stoppað verður á leiðinni til að 
biðja. Gangan endar með samveru 

í Landakirkju kl. 18.00. Þar munu 
konur lesa efni frá Filippseyjum og 
kirkjukórskonur leiða söng. 

Þær konur sem treysta sér ekki til 
að ganga geta fengið bílfar og verður 
keyrt inn í Herjólfdal, á flugvöllinn og 
fleiri staði þar sem biðja skal. Einnig 
er hægt að mæta beint á samveruna kl. 
18.00 í Landakirkju. Gangan og sam-
veran eru öllum opin bæði konum og 
körlum á öllum aldri.

Við viljum sjá réttlæti og standa 
með þeim sem hallað er á. 

Mikilvægt er að fræðast um kjör 
annarra og biðja fyrir þeim. Það er 
sérstök blessun að koma saman í ein-
ingu. Það er einnig blessun fyrir bæj-
arfélagið að eiga fólk sem biður um 
vernd og blessun.

Velkomin á Alþjóðlegan bænadag 
kvenna 2017. Við bjóðum ykkur að 
hugleiða með okkur þema þessa árs, 
sem konurnar á Filippseyjum hafa 
undirbúið, „Sýni ég þér óréttlæti?“

Alþjóðlegur bæna- 
dagur kvenna haldinn  
í Vestmannaeyjum
Ganga -  biðja – samfélag - eining „Uppspuni frá rót-

um“ er 81. verkefni 
Leikfélags Selfoss 
sem nú er á sínu 
59. leikári. Frum-
sýnt var í leikhúsinu við Sigtún á 
föstudagskvöld og koma við sögu 
15 leikarar auk fjölda tæknifólks. 
Leikstjóri sýningarinnar er Þórey 
Sigþórsdóttir. Ég er þannig gerður 
að ég elska að hlæja og má því segja 
að sýningin hafi algjörlega uppfyllt 
mínar væntingar,frábær húmor og 
glettni, tónlist, frábær söngur með 
eilitlu alvarlegu ívafi. Ákaflega vel 
gert hjá síungu Leikfélaginu okkar 
og er ég ákaflega stoltur af metnaði 
félagsins og virkni. Margir leikar-
anna fara hreinlega á kostum og 
margir leikaranna hreint frábærir 
og söngurinn góður og státar leik-
félagið af frábærum píanóleikara 
í leikarahóp sínum. Ég þakka fyr-
ir mig og get með hreinu hjarta 
hvatt listelskandi sunnlendinga 
til að láta þessa sýningu alls ekki 
fram hjá sér fara. Leitum ekki langt 
yfir skammt eftir frábærri afþr-
eyingu og skemmtun í heimahér-
aði. Ég gleymdi nú að fá leyfi fyrir 
nokkrum myndum sem ég smellti 
af en læt þær fylgja hér með. TIL 
HAMINGJU LEIKFÉLAG SEL-
FOSS MEÐ "UPPSPUNA FRÁ 
RÓTUM"

Kjartan björnsson skrifar á  facebook:

FRÁBÆR LEIK-
SÝNING HJÁ 
LEIKFÉLAGI 
SELFOSS

Ungmennafélag 
Stokkseyrar

Umsóknir berist á umfstokkseyri@gmail.com 

Upplýsingar sem þurfa að koma fram eru nafn, 
aldur, reynsla og símanúmer. 

 
Stjórnin

Auglýsir eftir fimleikaþjálfurum 
á aldrinum 17-25 ára, reynsla 
af þjálfun fimleika æskileg.

Selfossveitur reka hita- og vatnsveitu 
Sveitarfélagsins Árborgar. Fyrirtækið er 

til húsa að Austurvegi 67.

Selfossveitur óska eftir starfsmanni á sviði hita og 
vatnsveitu til starfa sem fyrst. 

Starfið heyrir undir verkstjóra vatns- og hitaveitu. 

ÁBYRGÐAR OG STARFSSVIÐ:

Frekari upplýsingar um starfið veita Sigurður Þór Haraldsson, 
deildarstjóri vatns- og hitaveitu í síma 480 1500 á skrifstofu-

tíma. Umsókn þarf  að berast í síðasta lagi 9.mars n.k. á 
netfangið sigurdur@arborg.is.

Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja 
um starfið.

Hita- og vatnsveita:
   • Öll almenn störf  vegna nýframkvæmda, 
viðhalds, reksturs og þjónustu. Verkþættir eru m.a. við:

   • Vatns- og orkuöflun

   • Rekstur dælu- og stjórnstöðvar

   • Dreifingu

   • Þjónustu

   • Starfsmaður vinnur bakvaktir utan venjulegs 
dagvinnutíma og sinnir vaktþjónustu/bilanaþjónustu:

   • Móttaka bilanatilkynninga frá vaktkerfi og noten-
dum. Úrvinnsla þeirra og skráning.

   • Eftirlit með rekstri veitukerfanna

Menntunar- og hæfniskröfur:
   • Iðnmenntun á sviði málmiðngreina og/eða aðra 
menntun sem nýtist í starfi er æskileg

   • Reynsla af  verklegum framkvæmdum er kostur

   • Hafi góða þjónustulund og hæfni í mannlegum 
samskiptum

   • Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og skipulag-
shæfni

   • Ensku og tölvu kunnátta æskileg

LAUS STAÐA HJÁ 
SELFOSSVEITUM

	  



KUBBALJÓS
Hjá okkur færðu kubbaljós í ýmsum litum. 

Veggljós - Loftljós - Útiljós

Gæðastál • Smiðjuvegi 4 (Græn gata að ofanverðu) • Sími: 844-1710

kubbaljos.is
kubbaljós

Sendum um allt land



14   2. mars 2017

Bókaútgáfan Sæmundur 
sendi í fyrra frá sér bók-
ina Bjargræði. Höfundur 
er Hermann Stefánsson 
sem hefur sent frá sér 
fjölda bóka og hlaut til-
nefningu til íslensku bók-
menntaverðlaunanna á 
síðasta ári fyrir bók sína, 
Leiðin út í heim. Hér 
segir frá Látra-Björgu 
(1716-1784) sem leiðir 
lesendur um söguna og 
er sjálf leidd um rangala 
reykvískrar samtíma-
menningar. Björg þessi 
var bæði kraftaskáld, sjó-
maður og bóndi en einnig 
talin göldrótt og flökku-
kerling þegar leið á ævina. 
Suðri grípur hér niður í 
upphafskafla Bjargræðis 
og það er Björg sjálf sem 
hefur orðið.

Þú hebbðir ekki átt að boða mig 
hingað, Tómas, ég á ekkert erindi á 
þennan stað, á kaffihús í miðbæ Reykja-
víkur, ég hefði ekki látið tilleiðast fyrir 
neinn nema þig, hinn ástfangni fer um 
í þreifandi myrkri, svo mikið er víst, og 
þá grípur hann til ýmissa ráða og ým-
islegt verður fyrir honum í ljósaskipt-
unum, en þú mátt ekki misnota trúnað 
minn, ég hefði ekki látið tilleiðast fyrir 
annan en þig, sem ert utanveltu og ut-
angarðs, í raun og veru, það er nóg til af 
fólki á þessum tíma þínum sem heldur 
sig utangarðs en er það ekki, fólki sem 
aflar sér dágóðra tekna og hefur fulla 

burði til að vera hamingjusamt en sífr-
ar þó án afláts, lítur eiginlega á vesöld 
sem heiðursmerki og keppir sín á milli 
í volæðisbarlómi, snerpist við að eiga 
sem mestum andbyr að fagna. Þetta 
er meiri öldin sem þú lifir, Tómas, hún 
er fráleit, fólk trúir engu, trúir ekki 
einu sinni á spádóma, á að hægt sé 
að sjá í gegnum glufur tímans og yfir 
í aðra tíma, smeygja sér inn og út um 
glufurnar. Á minni tíð höfðu menn þó 
örlitla rænu, gerðu sér ljóst að tíminn er 
háll og orð hafa magn. Tíminn þinn er 
skekktur, sýn hans svo kolröng að hann 
sér ekki einu sinni sjálfan sig í nokkru 
réttu ljósi, og hvernig ætti hann þá að 
geta séð inn í nokkra aðra tíma, litið 
aðra tíma sönnu ljósi, skilið eitthvað 
annað en sjálfan sig, sem hann botn-
ar þó ekkert í? Engir tímar hafa verið 
falskari, Tómas, þú veist það, þig rennir 
allavega grun í það, einhver smáræðis 
glæta lifir með þér, annars værirðu ekki 
svona úti á kantinum, þetta eru mestu 
dekurtímar sem mannkyn hefur lifað, 
sjálfsvorkunnarsamir og eftirlátssamir, 
þóttafullir og vílgjarnir. Jafnvel valds-
mennirnir ykkar, þeir kunna ekki að 
vera valdsmenn, það er engin leið að 
ganga á hólm við þá því þeir eru hreint 
engir valdsmenn heldur ofsóttir þræl-
ar, ambrandi fórnarlömb, með því móti 
kynna þeir sig og þanneginn tala þeir, 
eins og menn á hrakhólum, þeim sé 
vorkunn, fremur en að þeir taki ábyrgð 
á gjörðum sínum og beri höfuðið hátt, 
nei, þeir stíga á stokk og berja lóminn 
ef einhver vogar sér að rétta fram mynd 
af þeim sjálfum. Þeir eru holdtekja 
sinnar tíðar, ekki undantekning held-
ur reglan, fyrirmyndin að reglunni, 
þess vegna hata þá allir, almúginn og 
undirokaðir, ekki af réttri óbeit heldur 
í bland við sjálfskennsl, þeir eru sjálfur 
andi tímans, andi skinhelgi og hræsni, 
yfirdrepsskapar og hroka. 

Og það versta sem þessum tíma 
datt í hug, veistu hvað það var? Nú, 
auðvitað að hrófla upp þessu borg-

artildri, þessum ævintýralega heift-
arsvíma, þessu makráða letidýri, þess-
um aumingja, þessu gegnumspillta, 
sjálfsblinda, skynvillukennda, ómálga 
hrúgaldi sem hreykir sér af löstum 
sínum og fyrirlítur allt sem satt er og 
gott, þessu meinbægna, sýndarklædda, 
yfirborðslega þunnildi, þessari værðar-
voð. Og hvað skyldi nú vera það versta, 
Tómas, það versta sem fyrirfinnst í því 
versta, í hrúgaldinu Reykjavík, það 
sem mér er allra fjarlægast og þér sjálf-
um, Tómas, það sem þér og eðli þínu 
stendur fjærst? Það veistu, þú veist það 
sjálfur, það lægsta af öllu lágu á þessum 
guðsvoluðu tímum ykkar eru kaffihús 
í miðbæ Reykjavíkur, og þangað dreg-
urðu mig, í gegnum aldirnar, blásak-
lausa konuna. 

Ekki að ég sé stygg, óekki, ég hef 
aldrei verið stygg, ljúfa og góða kall-
aði mig mætur maður flandrískur og 
hlýr sem þekkti mig betur en margir. 
Ég er ekki stygg en þetta slytti í stórum 
heimi, þetta smáslytti sem þið kallið 
borg, og þessir hrákadallar í slyttinu 
sem þið kallið kaffihús, þau eru það 
versta, það allra versta. Og ekki vegna 
þess að kaffið sé vont, kaffi er mik-
ið góður drykkur sem bætir lund og 
hressir geð til jafns við tóbak og þurrk-
aðan þyrskling, það veit góður guð, 
ekki þessvegna, heldur hins að fólkið 
sem samankemur á kaffihúsum er ekki 
þangað komið til að blanda geði, deila 
yl og gleði, eða drekka kaffi, ekki til að 
gæða sér á gómsætu kaffinu og hlusta á 
það sem aðrir hafa að segja í almæltum 
tíðindum og ómæltum, onei, heldur 
til að sýna sig og skoða aðra, eins og 
útstillingarmyndir, raupsamar styttur, 
hamingja og heilnæmi til sýnis. Eins og 
eitthvað geti teflt hamingjunni í meiri 
tvísýnu en að standa svona berskjalda. 

Og jafnvel ekki einu sinni það, þú, 
í þínum ástarraunum og dauðabeyg, 
sérð í hendi þér tengslaleysið, það blas-
ir við, fólk situr á kaffihúsinu og hefur 
varla áhuga á stillimyndinni af náung-

anum heldur sökkvir sér ofaní tölv-
urnar sínar, hver einstaklingur í sínum 
heimi, að stilla sér upp í enn meiri 
sýnd en sýndin á kaffihúsinu, ástleysið 
er algert, áhugaleysið algert, kuldinn 
eins og kaldast verður, hraksmánar-
leg meðferðin á sjálfi og sálum: Sogast 
þau inn í sultarheim, sálin völt á fæti, 
kveður við raust með kuldahreim, kvöl 
þeirra í Austurstræti. Allt þetta fólk býr 
við haf en samt er ekkert haf í vitund 
þess, ekki minnsti snertur af hafi, ekki 
högg á vatni eða nokkurt skynbragð 
á litbrigðin sjávarins, allt þetta fólk 
gengur um vetur eftir vetur í borg-
arhrúgaldi sem er fullt með svermi af 
hröfnum en enginn sér hrafnana, ég á 
við beinlínis sér þá, bið ekki einu sinni 
um að nokkurt manntötur kunni að 
lesa í flug þeirra og renni í grun hvað 
hljóðin merkja, hljóðbrigði krunks, 
gutlið og aðrar veðurspár, örfáir veita 
þeim athygli en hinir eru hreint ær-
lega staurblindir, hrafnar rúmast ekki í 
hugmyndavitundinni, þar rekst hvað í 
annars horn af öllu mögulegu tæi en að 
það sé pláss fyrir einn hrafn að smjúga 
í gegnum plasthúðina í skilvitin með 
sín skilaboð, onei, útilokað. Helst að 
það sé álitin færni að sjá ekki hrafna, 
að sjá ekki nokkur heimsins teikn, því 
enginn maður getur spáð fyrir um svo 
mikið sem skúr af því hvernig þykkir 
upp og blikur koma á himin og skipt-
ir um vindátt og ískrar í fjöllunum, 
enginn þekkir merkingu hundslappa-
drífu, sem veit undantekningarlaust á 
sjóskaða, enginn skilur hvernig flyðran 
skiptir litum og skyggist í roðið ef of-
ankoma er í grennd, að fástirnt veit á 
frost. 

Sérðu þessa konu þarna, já, mændu 
svolítið á hana, hún mun ekki taka eft-
ir því, þessi kona veit örugglega ekki 
muninn á hrafni og álft, hún þekkir 
ekki hljóðið í einum einasta fogli, hún 
hefur aldrei séð fisk í sjó, hvað þá dreg-
ið hann þaðan, ekki einu sinni komið 
inn í fiskbúð, ekki séð neitt sem synt 
hefur í hafinu öðruvísi en í vakúmpl-
asti. Eða sjáðu manninn þarna, þennan 
spraðibassa, hann er ekki einu sinni 
áttaður, í hans huga eru suður og norð-
ur eitt og hið sama og heitir „þangað“, 
hann hefur fest í huga sér ákveðnar 
leiðir til að komast á milli staða sem 
stutt er millum en ekki áttirnar, hann 
veit ekki áttirnar á hverri stundu, hví-
líkt ástand, að vera óáttaður. Vafalaust 
sómapiltur og hún þarna sómastúlka, 
en tilvist þeirra er ekki í takti við gang 
veraldar og himintungla, fjöll og veð-
ur, heiminn, enda eru þau stödd í rassi 
veraldar, Reykjavíkurrassinum, þess-
um sem andskotinn skapaði á engum 
tíma, síðan sogaði hrófatildrið til sín 
allt úr öllum áttum eins og hafsvelgur, 
allt líf og allt lífmagn og alla atorku og 
allan kraft. Ekki það að borg er í sjálfu 

sér ágæt hugmynd, alveg prýðileg hug-
mynd, í útfærslunni gleymdist bara 
að tengja við líf og dauða. Það hefði 
verið hægt að hafa sauðfé í bland, vott 
af búskap og lífi í þyrpingunni, hægt 
að útdeila hverjum sínu útræði, hafa 
skepnur í reitum og halda við opnum 
kömrum, kúm á stangli, þó ekki væri 
meira, opnu klóaki, fremur það en 
þetta dauðhreinsaða, ógeðfellda þrifn-
aðaræði. Þrifnaður er góður en fyrr má 
nú rota en rauðrota, kenndi Kiljan ykk-
ur þetta? Það stertimenni? Borg er góð 
hugmynd en illa útfærð drepur hún 
allt sálarlíf. Reykjavík er rauphneigð 
byggð, ráða þar andans pestir, löstur 
hver þar er látinn dyggð, léttvæg fund-
in sálar hryggð, mannkostir eru lestir. 

Þú hebbðir ekki átt að boða mig 
hingað, Tómas, ég á ekkert erindi hing-
að, hvernig ætti það að vera, ég, Björg, 
og nei, ekki kalla mig Látra-Björgu, ég 
heiti það ekki, ég heiti Björg Einars-
dóttir, þeir byrjuðu ekki að kalla mig 
Látra-Björgu fyrr en á nítjándu öld, í 
einhverju skensi, þeir Gísli Konráðs og 
félagar, og gekk varla hreinn einn hug-
urinn til. Ég kallaði mig aldrei annað 
en Björgu, ég heiti það. Fólk á næstu 
borðum er að horfa á okkur, ekkert er 
verra en kaffihús, ég segi það satt, þar 
hittir skrattinn ömmu sína og þú mig 
og ég þig, ég þig, þú mig. Því kynni ég 
betur ef á kaffihúsunum væri leitað að 
hughreystingu eða blessun guðs eða 
þess sem þú þó leitar, Tómas, en maður 
gengur ekki gegn vilja drott ins, ég get 
sagt þér það strax, um erindin þín. En 
taktu mig ekki of bókstaflega, ekki lesa 
of mikið í það sem ég segi, ekki hugsa 
of þröngt, nóg hefur verið rangtúlkað 
í aldanna rás, faðirvorinu snúið upp 
á andskotann, öfund verið dubbuð 
upp sem hofmóðug siðprýði, harmur 
nefndur gleði og gleði sorg. Ég held 
mig á Látrum, allajafna, þyrfti reyndar 
að fá þig þangað við tækifæri, Tómas, 
en hrokanum er ekki fyrir að fara í mér, 
öðrunær, ég er bóngóð, menn hafa 
rægt mig án afláts í þrjár aldir, þeir um 
það. Nafni þinn Guðmundsson er ekki 
barnanna bestur, borgarskáldið það, en 
þó kem ég ef ég er beðin, ég kem vel 
fram við þá sem koma vel fram við mig, 
það hef ég alltaf gert, gerði alla tíð. Þeir 
sem hafa það ekki í sér að koma art-
arsamlega fram við annað fólk og sér 
lægra sett, það eru hundingjarnir sem 
baknaga og rægja þegar þeir fá eigið 
dramb og eigið eitur ómengað aftur í 
smettið, þeir vilja að fólk sé sér undir-
gefið. Ég er einmitt þannig, svo auð-
mjúk að jaðrar við undirgefni, en aldrei 
þýlynd, ég get aldrei unað slæmsku og 
illsku og undirhyggju og illu sinni og 
vondri sál og hraklegri framkomu og 
óærlegri, nei, ég uni því ekki, aldrei, 
Tómas, þú hefur ekkert slíkt í hyggju, 
er það nokkuð, Tómas?

BJARGRæðI
Bókarkafli: Hermann Stefánsson

AUGLÝSIR LAUSA STÖÐU ÞJÓÐGARÐSVARÐAR  
Á VESTURSVÆÐI VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐS.  

STARFSSTÖÐ ÞJÓÐGARÐSVARÐAR ER Á KIRKJUBÆJARKLAUSTRI.

Vatnajökulsþjóðgarður skiptist í fjögur rekstrarsvæði: norðursvæði, austursvæði, suðursvæði  
og vestursvæði. Á vestursvæði er meginstarfsstöðin á Kirkjubæjarklaustri  

(samkvæmt lögum nr. 60/2016 og reglugerð nr. 608/2008).

Laun eru samkvæmt kjarasamningi fjármálaráðherra og hlutaðeigandi stéttarfélags.
Bæði konur og karlar eru hvött til að sækja um starfið. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknarfrestur er til og með 20. mars n.k. Umsóknir skulu berast rafrænt fyrir þann tima á netfangið thordur@vjp.is 
merkt;  þjóðgarðsvörður á vestursvæði.

Umsókn þarf að fylgja ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar  
og rökstuðningur fyrir hæfni viðkomandi í starfið.  

Nánari upplýsingar veitir Þórður H. Ólafsson, framkvæmdastjóri Vatnajökulsþjóðgarðs, thordur@vjp.is, eða í síma 575 8400.
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STARFSSVIÐ:
•  Framkvæmd stjórnunar- og verndaráætlunar 

þjóðgarðsins.
•  Umsjón með daglegum rekstri og stjórnun 

svæðisins.
•  Yfirumsjón með rekstri gestastofu og tjaldsvæða 

innan svæðisins.
•  Samskipti og samvinna við hagsmunaðila  

s.s. atvinnulíf, sveitarfélög, skóla og íbúa á  
nærsvæðum þjóðgarðsins.

•  Leiða starf í faglegri umsýslu landvörslu  
og fræðslu.

•  Þátttaka í stefnumótun þjóðgarðsins.
•  Almenn stjórnsýsla og leyfisútgáfa fyrir vestur- 

svæði Vatnajökulsþjóðgarðs.

MENNTUNAR- OG HÆFNISKRÖFUR:

•  Háskólamenntun eða sambærileg menntun  
sem nýtist í starfi.

•  Reynsla af rekstri, stjórnun og mannaforráðum.
•  Þekking og reynsla af umhverfismálum og 

náttúruvernd.
•  Þekking og reynsla af fræðslu og miðlun til 

mismunandi hópa.
•  Þekking á landvörslu og náttúrutúlkun er kostur.
•  Reynsla og þekking af öryggismálum ferðamanna  

er kostur.
•  Þekking og reynsla af opinberri stjórnsýslu er kostur.
•  Frumkvæði, sjálfstæði og ábyrgð í starfi.
•  Skipulagshæfileikar og þjónustulund.
•  Góð hæfni í mannlegum samskiptum.
•  Góð íslensku- og enskukunnátta, frekari 

tungumálakunnátta er kostur.



 
Tæki til vetrarþjónustu 

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
2. mars 2017 

4. tölublað, 3. árgangur 

Viðskipta-
hugmynd
Ég er að hugsa um setja saman við-
skiptahugmyndir um eitthvað og 
allskonar, búa til góða beitu, setja upp 
skyggnur, þrívíddarmyndskeið og síð-
ast en ekki síst gróðaplan. Gæti komið 
með hugmynd um að byggja golfvöll 
á svörtum sandi, hótel sem byggir á 
hugmynd sem ég segi öllum að fáum 
hafi dottið í hug, jú byggja risa gróð-
urhús og rækta eitthvað sem fólk um 
allan heim vill borða og já svo vantar 
miðbæ í fullt af bæjum um allt land. 
Fæ vini í lið með mér og við látum 
teikna hugmyndirnar þannig að  hægt 
sé að koma þeim fyrir nánast hvar 
sem er á landinu. Kynnum svo mál-
ið fyrir bæjarfulltrúum, sem kikna í 
hnjánum, og íbúum ef við nennum. 
Sækjum um lóðir og heilu svæðin 
og rennum þessu í gegnum aðal- og 
deiliskipulög. Nú þá er komið kjöt á 
beinin sem hægt er að kasta út, komn-
ir með sölupakka því við ætlum okk-
ur ekki moka eigin peningum í þetta 
heldur að finna fjárfesta sem munu 
fjármagna undirbúninginn og rúm-
lega það. Kannski að eitthvert sveitar-
félag vilji vera með í þessu, að skapa 
atvinnu og auka fjölbreytni. Sveitarfé-
lagið getur að minnsta kosti gefið eftir 
ýmis gjöld og svo afslátt inn í fram-
tíðina, pakkinn verður bara meira 
sexí. Best væri að fá lífeyrissjóði til að 
hoppa á vagninn því þeir eru í eilífum 
vanda við að koma aurunum í vinnu, 
þar er fé án hirðis eins og einn góður 
sagði um árið. Svo eru þeir vanir því 
að tapa á allskonar ævintýrum. Nú 
gangi hugmyndirnar ekki upp til enda 
þá segi ég bara „úps“, enda hef ég þá 
fengið mitt.

Þvottavél
L7FBM826E
Tekur 8 kg af þvotti. 1600 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus 
mótor. Íslensk notendahandbók.

Verð: 139.900,- 

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. Kolalaus mótor. 

Íslensk notendahandbók. 

Verð: 119.900,-

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

ÁRGERÐ
2017
NÝ MÓDEl

AEG hefur þjónað 
Íslendingum í áratugi og 
því margir sem þekkja 
þvottavélarnar af eigin 

raun og hafa borið þeim 
gott vitni. 

Nú er árgerð 2017 komin 
í Ormsson-verslanir um 
allt land, og getur því 

komandi kynslóð byggt 
á  reynslu þeirra sem 

þekkja til.

ÞVOTTAVÉLAR

914550043 914550046

ÞVOTTAVÉLAR

þvottadagar

20%

Þvottavél
L6FBE840I
Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. 
Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor.

Verð: 99.900,-

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg þvottakerfi. 
Íslensk notendahandbók. 

Verð: 89.900,-  

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

914913404 914913410

þvottadagar

20%

ÞURRKARAR

ÞURRKaRI
T7DEP831E
Með varmadælu.
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
Verð: 129.900,-

ÞURRKaRI
T6DEL821G
Tekur 8 kg af 
þvotti. 
 
Verð: 109.900,-

ÞURRKaRI
T6DBM720G
Tekur 7 kg af 
þvotti. 

Verð: 99.900,-

916097905916097952916097949

þvottadagar

20%
þvottadagar

20%
þvottadagar

20%
þvottadagar

20%

EyRavEGI 32 · sElfoss · síMI 480 1160HIlMIsGötU 4 · vEstMaNNaEyjUM · síMI 481 3333

Baksíðan
guðmundur Oddgeirsson,  
sveitarstjórnarmaður í ölfusi.

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 


