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Smart sumarföt, fyrir smart konur
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Bókaútgáfan Sæmundur hef-
ur sent frá sér fræðiritið Til 
varnar sagnfræðinni eftir 

franska sagnfræðinginn Marc Bloch 
(1886-1944). 

Til varnar sagnfræðinni er tví-
mælalaust eitt af áhrifamestu ritum 
sem samið hefur verið um vinnu-
brögð og aðferðir sagnfræðinga enda 
hefur bókin verið notuð fram á þenn-
an dag sem kennslubók í aðferðafræði 
í háskólum víða um heim. 

Frá hendi höfundar var hún þó 
ekki hugsuð sem slík heldur fyrst og 
fremst til þess að kynna fyrir almenn-
ingi hvernig sagnfræðingar bera sig 
að við vinnu sína. 

Bókin nýtist því ekki aðeins stúd-
entum við nám í sagnfræði heldur 
einnig öllum þeim áhugamönnum 
um sögu og sagnfræði sem langar 
til að kynna sér fræðileg vinnubrög 
greinarinnar. 

Marc Bloch var einn þekktasti 
sagnfræðingur Frakka á fyrrihluta 
síðustu aldar og prófessor í hagsögu 
miðalda við Sorbonne-háskóla. Hann 
féll fyrir hendi nasista við aftökur 
andspyrnumanna skammt frá Lyon í 
Frakklandi árið 1944

Þýðandi er Guðmundur J. Guð-
mundsson sem jafnframt ritar að-
fararorð þar sem rakin er saga höf-
undarins og verka hans. 

til varnar sagnfræðinni

tónlistar- og bæjarháhátíðin 
Kótelettan verður haldin í 8. 
sinn á Selfossi 9. til 10. júní. 

Hátíðin er haldin í samstarfi við Eim-
skip, Pepsi Max, Tuborg, EB Kerfi og 
fjölda annara fyrirtækja. Um er að 
ræða eina stærstu grill- og tónlistar-
veislu á Íslandi þar þar sem enginn 
ætti að láta sig vanta.

DaGsKRáin
FÖSTUDAGUR 9. JÚNÍ
19:00 – Sprell tívoli, Vatnabolti ofl.
opna – ef veður leyfir.
tónlistarhátíð – Hvítahúsið – Eiskipssviðið

Útisvið
23:00 – Svæðið opnar.
23:30 – alexander Olgeirsson, gDMa, ofl.
00:00 – amabadama.
01:00 – Sylvia Erla.
01:30 – aron Can.
02:00 – áttan.
02:30 – Emmsjé gauti.
03:00 – albatross.

innisvið
01:00 – DJ.
ath. aldurstakmark á tónlistarhátíð er 
18 ár. Dagskrá er birt með fyrirvara um 
breytingar.

LAUGARDAGUR 10. JÚNÍ
 09:00 – Opna Kótelettan – golfmót 
Svarfhólsvelli.
11:00 – Sjóvá Kvennahlaup ÍSÍ – við byko.
12:00 – Íslandsmótið í Motocross.
12:00 – grillstemning við byko Selfossi.
 
BBQ festival á Miðbæjartúni
13:00 – Markaðir opna.
13:00 – Sprell tívolí, Vatnabolti ofl. opna.
13:00 – Veltibílinn í boði tM.
13:00 – grillfestival hefst – Stóra grill-
sýningin 2017 – gestir geta kynnt sér 
flottustu grillin og allt það besta á grillið 
frá íslenskum framleiðendum.
13:00 – Styrktarsöfnun SKb – Styrktar-
lettur SKb 2017 – Í samtarfi við golf-
klúbbinn tudda                   og  Sláturfélag 
Suðurland.
13:30 – götugrillmeistarinn 2017 í sam-
starfi við götugrill.is, Weber á Íslandi og                                     
Kjarnafæði.
14:00 – barnaskemmtun: Sirkus Íslands, 
Íþróttaálfurinn og Solla stirða, Páll Óskar,                             
áttan, Villi Vísindamaður ofl.
18:00 – allir heim að grilla íslenskt kjöt 
og grænmeti. Hvar verður flottasta grill-
veislan  2017 ?
21:00 – Flottasta grillveislan verðlaunuð!
tónlistarhátíð – Hvítahúsið – Eimskips-
sviðið

Útisvið
23:00 – Svæðið opnar.
23:30 – DJ Siggi Hlö.
00:00 – Páll Óskar.
01:00 –  love guru.
01:20 – Stuðmenn.
02:30 – Úlfur úlfur.
03:00 – Stuðlabandið.
05:00 – Dagskrárlok.

innisvið
01:00 – DJ Siggi Hlö.
ath. aldurstakmark á tónlistarhátíð er 
18 ár. Dagskrá er birt með fyrirvara um 
breytingar.

SUNNUDAGUR 11. JÚNÍ
11:00 – Messa í Selfosskirkju.
Dagskemmtun á Miðbæjartúni
13:00 – Markaðir, Sprell tívolí og  
Vatnabolti opna.
13:00 – Veltibíllinn í boði tM.
14:00 – brúðubílinn.
16:00 – Dagskrárlok.

Kótelettan 2017

Í maí voru undirritaðir samningar 
milli Sveitarfélagsins Árborgar 
og Ungmennafélags Selfoss um 

áframhaldandi stuðning sveitarfé-
lagsins við starf ungmennafélags-
ins ásamt rekstrarsamningum um 
Selfossvöll, Mótorcrossbraut og 
júdósal. Þjónustu- og styrktarsamn-
ingurinn sem gildir til eins árs eða 
út árið 2017 felur í sér greiðslur árið 
2017 upp á kr. 43.250.000- ásamt 
kr. 34.650.000- í rekstrarsamning-
um. Í þjónustusamningnum er lagt 
til fjármagn til reksturs skrifstofu 

Umf. Selfoss ásamt barna- og ung-
lingastyrk, jólasveinanefnd, afreks-
styrk, íþrótta- og tómstundaskóla og 
akademíustyrk. Sú gleðilega nýjung 
er í samningnum að sveitarfélagið 
leggur nú sérstaka upphæð í meist-
araflokka félagsins.

Það voru Guðmundur Kr. Jóns-
son og Gissur Jónsson sem undir-
rituðu samninginn fyrir hönd Umf. 
Selfoss og þau Ásta Stefánsdóttir, 
Sandra Dís Hafþórsdóttir, Kjartan 
Björnsson og Gunnar Egilsson fyrir 
hönd Sveitarfélagsins Árborgar. 

Árborg semur við UMFS

landsliðskonan Perla 
Ruth Albertsdóttir hef-
ur endurnýjað samn-

ing sinn við handknattleiks-
deild Selfoss en hún var einn 
af sterkustu leikmönnum 
Olís-deildar kvenna á síðasta 
tímabili.

Perla Ruth hefur ekki 
æft handbolta lengi en hún 
hefur vakið mikla athygli í 
deild þeirra bestu fyrir gríðar-
legt keppnisskap sem og ótrúlega 
hæfileika á vellinum.

Hún var á dögunum valin í æf-
ingabúðir A-landsliðsins og mun 
á mánudaginn hitta stöllur sínar í 
landsliðinu. Íslenska liðið hefur þá 
undirbúning fyrir æfingaferð sem 
farin verður til Danmerkur í júlí sem 
og fyrir undankeppni EM sem fram 

fer í Frakklandi.
Í tilkynningu frá handknattleiks-

deild Selfoss er því fagnað að Perla 
skuli vera tilbúin að berjast undir 
merkjum Selfoss hér eftir sem áður 
en með hana innanborðs eru fé-
laginu flestir vegir færir.

Perla Ruth fram- 
lengir við selfoss

Magnús Matthíasson, formaður, og 
Perla rut við undirritun samningsins.

Býr Íslendingur hér? er ein 
áhrifamesta ævisaga síð-
ustu áratuga hér á landi. 

Hún geymir sögu Leifs Muller, 
kaupmannssonar úr Reykjavík sem 
fæddur var 1920 og hélt út í heim 
kornungur, nokkru áður en seinni 
heimsstyrjöldin braust út. Í umróti 
stríðsins var hann svikinn í hendur 
Gestapo í Noregi, fangelsaður og síð-
ar sendur til Sachsenhausen-fanga-
búðanna skammt frá Berlín.

Leifur þraukaði til stríðsloka í 
þessum illræmdu útrýmingarbúð-
um nasista. Gegndarlaus þrældóm-
ur, grimmd, niðurlæging og þján-
ingar urðu hlutskipti hans þar, og við 

hryllilegar aðstæður dró hann fram 
lífið, komst til þroska – og lifði af. 
Eftir stríð höfðu fáir heima á Íslandi 
nokkurn skilning á því sem hann 
hafði gengið í gegnum en hann var 
illa farinn á líkama og sál eftir vítis-
vistina; sárin greru aldrei.

Leifur Muller lést sumarið 1988, 
í þann mund sem Garðar Sverrisson 
lauk við að rita söguna um fangavist 
hans fjörutíu árum fyrr, látlausan 
aðdraganda hennar og áhrifarík eft-
irmál. Bókin kom út um haustið og 
vakti gríðarlega athygli enda er upp-
rifjun Leifs einlæg og sláandi, skrifuð 
af nærfærni og virðingu, og snertir 
djúpt hvern þann sem les.

Býr Íslendingur hér?
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Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 
Selfossi 
Sími: 480-8000 3+2 ÁBYRGÐ

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
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Fjörbrot flokkakerfis

fyrir liðlega einni öld tóku stéttastjórnmálin á síg skýra mynd á 
velli íslenskra stjórnmála. Bændaflokkur, verkalýðsflokkur og 
borgaralegt íhald skiptu með sér fylginu, og stéttirnar tókust á 

um nýtt Ísland. 
Klofningur vinstra megin miðjunnar 

og sú breiða regnhlíf borgaralegra afla sem 
Sjálfstæðisflokkurinn um margt varð tryggði 
honum yfirburðastöðu í flokkakerfi 20. aldar-
innar. Því veldi varð ekki ógnað fyrr en Sam-
fylkingin varð til árið 1999, en nú er enginn 
flokkanna svipur hjá sjón.

Flokkakerfið er nú í fjörbrotum. Mið- og 
vinstri flokkanir margir, smáir og sundraðir 
og hið forna stórveldi sjálfstæðismanna kepp-
ir nú um að halda fjórðungsfylgi í stað 40% 
áður.

Kjósendur skipast í svipaða hópa og fyrr, að því er virðist. Þriðjung-
ur kýs heldur til hægri en mikill meirihluti til miðju og vinstri aflanna. 
Ný nöfn um svipuð stefnumið breyta engu um  það. Hinsvegar er ljóst 
að umróti stjórnmála eftirhrunsáranna er fjarri því að vera lokið.

Sumpart rataði umræðan aftur í fyrri farveg stéttastjórnmálanna 
um skiptingu auðs og eignahald ríkisins á auðlindum og atvinnuveg-
um. Kannski að jafnaðarmenn sameinist á ný rúmri öld eftir stofn-
un Alþýðuflokksins undir merkjum hans eða til verði ný samfylking? 
Breiðara samflot á borð við það sem tryggði félagshyggjufólki yfirráðin 
fyrir Reykjavík með sigri Reykjavíkurlistans árið 1994.

Það er allavega ljóst að glímu gömlu flokkanna við vantraust og 
ný viðhorf er fjarri því að vera lokið. Skyndilega getur komið til Al-
þingiskosninga, svo veikt stendur ríkisstjórnin að það er tímaspurs-
mál hvenær eitthvað gefur eftir. Því verða flokkarnir vinstra megin við 
Sjálfstæðisflokkinn að leggja deilur um dægurmál til hliðar og freista 
þess að ná saman um meginmálin. Skiptingu gæðanna og eignahald 
þjóðarinnar á auðlindum til sjós og lands. 

Sameinuð getur félagshyggjublokkinn haft þau áhrif á Íslandi á 21. 
öldinni sem íhaldið hafði á þeirri 20. En til að það verði raunin þurfa 
smákóngar og drottningar að leggja hégómann til hliðar og hugsa 
stórt. Þá geta góðir hlutir gerst á ný.

 Björgvin G. Sigurðsson

leiðaRi
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FRÍBLAðiNU eR dReiFT Í 10.500 eiNTöKUM  
Á öLL heiMiLi Á SUðURLANdi. 

Þessi þingvetur hefur verið 
með þeim skrítnari. Ekki síst 
vegna þess að til kosninga 

var boðað í október, sem er óvenju-
legt, og síðan tók óratíma að mynda 
nýja ríkisstjórn. Forseti veitti hverj-
um formanninum á fætur öðrum 
stjórnarmyndunarumboðið en skyldi 
þáverandi forsætisráðherra eftir, 
sem þó hafði tekið við keflunum á 
ólgutímum og stýrt ríkisstjórninni í 
nokkra mánuði með góðum árangri. 
Þar þótti mér forsetinn ekki sýna 
góða dómgreind og hlutlægni. Fram-
sóknarflokkurinn er miðjuflokkur 
og gaf þau skilaboð að flokkurinn 
gæti unnið með öllum á meðan for-
menn hinna flokkanna sögðust vera 
búnir að útiloka hinn og þennan, 
sem þrengdi stöðuna. Björt framtíð 
og Viðreisn bundust órjúfanlegum 
böndum, gengu saman hönd í hönd 
í þeirri von að komast í hlýjan faðm 
Bjarnarins fyrir rest. Það tókst. Sam-
bandið varð til í neyð og örvæntingu, 
en ekki ástríðu og það sýnir sig í 
stjórnarsamstarfinu.

sjálfstæðisflokkurinn hafn-
aði samstarfi
Á meðan á þessu samtalið hægri 
flokkanna stóð þá var Framsókn farið 
að stinga saman nefjum með Vinstri 
grænum, sem voru búin að átta sig á 
að besta lausnin væri sterk stjórn með 
breiða skírskotun, þ.e. VG, Framsókn 
og Sjálfstæðisflokkurinn. Slík stjórn 
gæti brúað bilið og komið á góðu 
jafnvægi í íslenskum stjórnmálum. 
Það gekk svo langt að VG og Fram-
sókn gerðu drög að stjórnarsáttmála 
sem formaður Sjálfstæðisflokksins 
þekkti til – en hann valdi samstarf 
við BF og Viðreisn. Tækifærið var til 
staðar.

fá mál frá ríkisstjórn
Þegar Alþingi kom saman eftir jól 
var hin nýja hægri stjórn tekin við, 
undir forystu Sjálfstæðisflokksins. 
Sex af tíu ráðherrum ríkisstjórnar-
innar koma úr Sjálfstæðisflokknum 
og það vakti einnig athygli að enginn 
ráðherra kom úr Suðurkjördæmi. 
Fremur rólegt var yfir nefndarstörf-
um framan af þar sem fá mál komu 
frá ríkisstjórninni. Helstu málin voru 
fjármálastefnan og síðan fjármálaá-
ætlun. Þessi mál tóku drjúgan tíma 
af störfum þingsins enda stefnumark-
andi langtímaáætlanir ríkisfjármála 
þar sem rammar málefnasviða eru 
ákveðnir. 

Að öðru leyti gerðist fátt hjá rík-
isstjórninni. Nokkur mál komu til 
þingsins undir lokin. Sum var hægt 
að klára með sómasamlegum hætti 
en önnur voru ófullbúin og því gafst 
ekki tími til að afgreiða þau með 
fullnægjandi hætti. Þannig að þegar 
framlagður málalisti ríkisstjórnar-
innar er borinn saman við þau mál 
sem kláruðust á þessu þingi, þá sést 
hversu sorglega lítill árangur það er. 

Meingölluð en engar 
breytingatillögur
Það er Alþingis að setja fram 5 ára 
fjármálaáætlun sem framkvæmda-
valdinu er svo ætlað að byggja fjár-
lög haustsins á.  Það kom berlega í 
ljós hversu ósamstíga ríkisstjórnin 
er við afgreiðslu fjármálaáætlunar. 
Meirihluti Fjárlaganefndar lagði fram 
nefndarálit en treysti sér hins vegar 
ekki til að leggja fram breytingatillög-
ur – því þau voru ekki sammála um 
hvað þyrfti til, þrátt fyrir að sýnt þyk-

ir að áætlunin er meingölluð, bæði að 
innihaldi og framsetningu.  Vandan-
um var ýtt yfir á fjárlög og til hausts-
ins.

ósammála í stóru málunum
Í ljós kom, t.d. í umsögn Fjármálaráðs 
og Ríkisendurskoðunar, að þær tölur 
sem lagðar væru til grundvallar að af-
komumarkmiðum sveitarfélaganna, 
væru með öllu óraunhæfar og í raun 
galnar!  Það liggur því í augum uppi 
að stjórnarflokkarnir gátu ekki komið 
sér saman um breytingartillögur. Þar 
eru menn ósammála í grundvallarat-
riðum. Ágreiningurinn innan ríkis-
stjórnarinnar hefur birst í fleiri stór-
um málum. 

Nokkur dæmi: Formaður utan-
ríkismálanefndar (Viðreisn) reifst 
við utanríkisráðherra (D) í ræðustól 
Alþingis um utanríkisstefnu Íslands. 
Fjármálaráðherra (V) og forsætisráð-
herra (D) greinir á um peningastefnu 
Íslands. Stóra mál Viðreisnar, jafn-
launavottunin, var afar umdeild hjá 
þingflokki Sjálfstæðisflokksins en fór 
þá í gegnum þingið fyrir rest, þó einn 
þingmaður Sjálfstæðisflokksins hafi 
sagt samþykkja hana með „æluna í 
hálsinum“. Já, það er víst ekki mikil 
sæla á stjórnarheimilinu.

svikin loforð og einkavæðing
Þegar árangur hægri stjórnarinnar er 
metinn, þá er ljóst að þau hafa ekki 
náð að standa við kosningaloforð 
sín. Þau lofuðu innviða uppbyggingu 
en við það verður ekki staðið miðað 
við þá fjármálaáætlun sem samþykkt 
var á Alþingi fyrir skömmu. Sú fjár-
magnsaukning sem fer til heilbrigðis-
mála og menntamála er falin í steypu, 
ekki í auknu rekstrarfé. Ríkisstjórnin 
skilar auður í samgöngumálum. Ráð-
herra talar enn um vegatolla. Maður 

veltir fyrir sér hvort sú sveltistefna 
sem ríkisstjórnin rekur undir forystu 
Sjálfstæðisflokksins, sé til þess ætl-
uð að hrekja okkur í átt til aukinnar 
einkavæðingar á sem flestum sviðum? 

Mér hugnast ekki sú sviðsmynd. 
Þjóðin þarf meiri félagshyggju - 
manngildi ofar auðgildi.

Silja Dögg Gunnarsdóttir,  
þingmaður Framsóknarflokksins

ástRÍðulaust 
saMBanD

silja Dögg Gunnarsdóttir, alþingismaður gerir upp þingveturinn:

„Maður velt-
ir fyrir sér 

hvort sú svelti-
stefna sem ríkis- 
stjórnin rekur 
undir forystu Sjálf-
stæðisflokksins, 
sé til þess ætluð 
að hrekja okkur í 
átt til aukinnar 
einkavæðingar á 
sem flestum svið-
um?  Mér hugnast 
ekki sú sviðsmynd. 
Þjóðin þarf meiri 
félagshyggju - 
manngildi ofar 
auðgildi.

silja Dögg Gunnarsdóttir

Úr anddyri alþingishússins
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ef til vill sjá nýir þingmenn 
óljóst hvort eða hvernig störf 
hafa breyst á nýloknu þingi. 

Hvað sem því líður tel ég þingstörfin 
málefnalegri og heldur lausnarmið-
aðri en oftast áður. Það kemur helst 
til í fastanefndum, líkt og Ásmundur 
Friðriksson hefur minnst á í grein 
í Suðra. Engu að síður hnykki ég á 
þeirri staðreynd að einhvers konar 
samræming, sátt og málamiðlanir í 
meirihluta þingmála er óraunhæfur 
kostur. Til þess eru pólitískar áhersl-
ur, hugmyndafræði og markmið 
flokka of ólík. Sem betur fer. Þjóð-
félagsframvindan snýst um skýrar 
pólitískar áherslur á báða bóga, vel 
rökstuddar hugmyndir og andstæða 
afstöðu til ólíkra þjófélagshópa. Til 
verða átök um félagslegar úrlausn-
ir eða markaðslausnir. Átök um 
virðingu fyrir hagsmunum 10-20% 
þjóðarinnar, sem ræður 2/3 hlutum 
eigna og fjár í landinu, eða virðingu 
fyrir hagsmunum allra hinna. Vissu-
lega finnast svo tugir mála ár hvert 
þar sem þetta ekki gildir. Þau verðum 
við að vinna í sátt og með málamið-
lunum.

Í hvers þágu? 
Ríkisfjármálastefna, ríkisfjármála-
ætlun og loks fjárlög hvers árs (næst 
2018) eru meðal stærstu mála þings-
ins. Þau smita yfir á aðra málaflokka 
og þá einnig umhverfis- og loftslags-
málin sem eru mér einna hugleiknust. 

Þau snúast í raun um vegferð allra 
jarðarbúa næstu áratugi. Við í VG, 
eins og aðrir flokkar stjórnarandstöð-
unnar, dæmum áætlunina sem lítt 
hæft plagg í opinberum rekstri. Það 
er vegna óljósrar framsetningar ("svo 
undrum sæti" svo vitnað sé í kafla í 
umsögn Sambands ísl. sveitarfélaga), 
ónógra töluupplýsinga um ramma 
tilvonandi fjárlaga og vegna allt of 
magurra framlaga í flesta 34 málefna-
flokka. Þess utan gengur ekki upp að 
setja óbifanlegt þak á útgjöld og ætla 
hagvexti (eða niðursveiflu) að stýra 
framvindu heilsu-, mennta-, sam-
göngu- og velferðarmála og andófi 
gegn hlýnun loftslagsins. 

Tugi milljarða króna má bæta við 
700-800 milljarða árleg útgjöld ríksins 
með hnitmiðaðri skattheimtu meðal 
þeirra efnuðustu og fyrirtækja sem 
sýna mikinn hagnað eða nýta auð-
lindir okkar. Þá þýðir ekki að sífra um 
eina skattmilljón á mannsbarn. Það 
felur hvar skattana skal leggja á. Við 
tökumst ekki á við ofursykurneyslu 
Íslendinga með því að hamra aðeins á 
40 kg neyslu á mannsbarn á ári.

Öndvert við þorra almennings
Einkavæðingartilburðir stjórnar-
flokkanna stinga í augu. Þverbeygju 
í sjúkrahússrekstri, sem 70-80% 
þjóðarinnar andæfa, er rangt að taka 
án aðkomu þingsins. Hana er heldur 
ekki hægt að fela með því að kalla 5 
daga spítala með skurðstofum starf-

stöð sérfræðinga í einkarekstri, eins og 
tannlækna, augnlækna eða lýtalækna. 
Einkavæðing skóla er í andstöðu við 
þorra fólks og öll sveitarfélög landsins 
eru á móti veggjöldum, í samrekstri 

hins opinbera og einkafyrirtækja á 
vegum úti. Það á auðvitað ekki við 
um jarðgöng, heldur þjóðvegi til og 
frá stórum þéttbýliskjörnum. Þessi 
átakaflötur var skýr í vetur og verður 
það áfram. Bolabrögð ráðherra við að 
skipa Landsréttardómara er áreiðan-
lega ekki heldur það sem þorri fólks 
vill sjá - löngu þreytt á þess konar 
vinnubrögðum.

Mörk einnar atvinnugreinar
Ferðaþjónustan er ekki sjálfbær en 
hefur réttilega sett sér mark að þró-
ast þangað sem ábyrgur atvinnuveg-
ur. Innan hans verður að taka upp 
aðgangsstýringu og aðferðir til þess 
að laða ferðafólk á nýjar slóðir, um 
leið og þolmörk staða, landsvæða, 
og landsins alls, eru metin, og þau 
sífellt aðlöguð aðstæðum. Gjaldtaka 
af ferðamönnum, svo sem komu-
gjöld og þjónustugjöld ýmis eiga 
að vera fá, gegnsæ og falla að hluta 
til sveitarfélaga. Þessu tókst ekki að 
framfylgja nema að litlu leyti og hafði 
VG um margt forystu fyrir tilraunum 
til breytinga og aðrir andstöðuflokk-
ar lögðu líka margt uppbyggilegt til 
mála. Mikilvægt er að muna að Ísland 
verður að vera land með fjölbreytta 
atvinnuvegi og stefna hraðar til há-
tækni og meiri menningarmiðlunar 
en nú gerist.

að nýta og 
vernda
Auðlindanytjar 
og auðlinda-
vernd eru tve-
ir helmingar 
lífæðar lands-
ins. Þar skerast 
pólitískar línur 
og þar liggur lyk-
ill að sjálfbæru Ís-
landi, hvað umhverfið, 
samfélögin og hag fólks 
áhrærir. Hægt miðar í rétta átt. Í 
ríkisfjármálaplagginu valda þær litlu 
töluupplýsingar sem birtast í einni 
línu aftast í kafla um umhverfismál 
miklum vonbrigðum. Þar eru þrjú 
ár með 1,6 milljarða króna viðbót 
samtals en tvö ár með 300 milljón 
króna niðurskurði. Þar undir falla t.d.  
skógrækt, landgræðsla, endurheimt 
votlendis, byggingar gestastofa og 
margt sem lýtur á minni losun gróð-
urhúsagasa. Í ofanálag eru háskólar, 

náttúrufræðistofnanir og flokkurinn 
nýsköpun/rannsóknir, undir öðr-

um liðum, með of litlu við-
bótarfjármagni í árin 

fimm. Þarna næst 
ekki fjármagn til 

að standa við 
Parísarsakomu-
lagið, þegar þess 
er gætt að fjár-
málaáætlunin 
gildir í 40% tím-
ans sem eftir er til 

2030.
Hvað sem gagn-

rýni líður lék góður 
starfsandi langoftast um 

þingsali og -stofur, sérílagi á 
matstofu og göngum. Hraði í störf-
um er mjög mikill og vinnuvika mín 
ekki mikið undir 55-60 stundum að 
jafnaði. Þá munar miklu um frábært 
starfsfólk Alþingis (50-60 manns) og 
mismunandi virðulegan húmor sem 
léttir amstrið dag hvern. 

Höfundur er 6. þingmaður 
Suðurkjördæmis (VG)

ekki leiddist mér                                   
ari traust Guðmundsson alþingismaður Vinstri grænna skrifar:

„Tugi millj-
arða króna 

má bæta við 700-
800 milljarða ár-
leg útgjöld ríksins 
með hnitmiðaðri 
skattheimtu með-
al þeirra efnuð-
ustu og fyrirtækja 
sem sýna mikinn 
hagnað eða nýta 
auðlindir okk-
ar. Þá þýðir ekki 
að sífra um eina 
skattmilljón á 
mannsbarn.

Láttu okkur um að skipuLeggja ferðina

skóLahópar / árshátíðir / Vinnustaðaferðir

w w w. b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s

Í Vestmannaeyjum eru í boði ótrúlega margir möguleikar á fróðleik, skemmtun og afþreyingu fyrir hópaferðir. 
Við getum boðið upp á gönguferðir, hestaferðir, lundaskoðun, útsýnisferðir fyrir minni og stærri hópa og ekki 
síst áhugaverð söfn. Sjálfar eru eyjarnar stórkostlegt náttúruundur og endalaus uppspretta fyrir augu og eyru.

i n f o @ b o o k i n g w e s t m a n i s L a n d s . i s    |   s .  8 9 6  3 3 4 0

ef þú ert að leita eftir ógleymanlegri  
ferð fyrir hópinn þinn, starfsmanna-  
eða skólahóp, saumaklúbbinn,  
vinnustaðinn eða hvað eina. 
Af hverju ekki að skella sér til Eyja? 
Við sjáum um hópinn þinn frá A-Ö
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Hjónin horfa með stolti yfir 
jörðina, niður á laxána, tún-
in, úthagana og virða fyrir 

sér húsakostinn. Þau ætla að byggja 
upp til framtíðar, búa að börnum sín-
um og halda áfram starfi forfeðranna.

Sveitungar hjálpa til við upp-
bygginguna hver hjá öðrum, 
samhjálp og samhugur 
er mikill í sveitinni. 
Yngri börnin leika 
sér á bæjarhóln-
um en þau eldri 
eru farin að 
hjálpa til við 
bústörfin.

Oft er erfitt, 
harðir vetur og 
kal í túnum og 
ofan á allt bætast 
við rigningasumur. 
Þrátt fyrir baslið lifir 
bjartsýnin á betri tíð því inn á 
milli koma búsældarleg ár. 

Börnin vaxa upp og fara í skóla 
hvert af öðru, fyrst í heimabyggð og 
síðar á heimavist. Börnin koma heim 
um hátíðir og eftir skólavetur til að 
hjálpa til við sauðburð og heyannir. 
Verða örlögin eins og hjá nágrönnum 
þeirra, að börnin fari að heiman og 
komi ekki aftur?  

Ríkisrafmagn kom á bæinn seint 
og um síðir og breytti miklu til hins 
betra og sýninni til framtíðar. Þau 

velta fyrir sér hvert barnanna muni 
taka við búinu.

Það fækkar í sveitinni, hvert búið 
af öðru leggst af, „kotbúskapurinn“ 
stendur ekki undir væntingum til nú-
tíma lífsstíls. Félagslífið daprast með 
hverju árinu. Ungmannafélagið sem 

áður var driffjöðrin í öllu félags- 
og íþróttastarfi má muna 

sinn fífil fegurri. Varla 
er hægt að smala 

í fótboltaæfingu. 
Annað en áður var 
þegar menn sam-
einuðust í bílana 
sem komu þétt 
setnir á íþrótta-
svæði sveitarinnar. 

Aðalmálið var að 
hafa gaman, ungir 

sem aldnir, engin kyn-
slóðaskipti. Að æfingu lok-

inni var stundum tekinn tappi úr 
flösku, sopið af stút, gamansögur flugu 
af nærsveitungum og síðan var haldið 
heim á leið. Heimakrakkar og að-
komubörn sameinuðust á ungmenna-
félagsæfingunum, urðu vinir og sumir 
vinir langt inn í framtíðina.

Nú er þetta liðin tíð, börnin farin, 
íþróttavöllurinn er kominn í órækt, 
snarrótin hefur tekið hann yfir. 
Hlaupabrautin er þakin hjólförum, 
lúxusjeppum er nú hleypt á skeið eftir 
brautinni.

Haustið er nú tími kvíða því varla 
er hægt að manna smölun þrátt fyrir 
kvaðir á jarðir um að útvega smala. 
Haustið var tími spennings, slegist 
var um að komast í smalamennskuna, 
upplifun þess sem smalar verður ekki 
að fullu lýst í orðum. Smali, hestur, 
hundur og fé verða að einni heild.

Bústofninn minnkar milli ára, 
tekur mið af getu þeirra gömlu. Nú 
er ljóst að ekkert barnanna hefur hug 
á að taka við búinu. Uppbyggingin 
var því ekki til framtíðar og húsa-
kosturinn verður lélegri með hverju 
árinu. Jörðin er frekar afskekkt svo 
ekki verða byggðir sumarbústaðir á 
henni en hún stendur við gjöfula lax-
veiðiá og eru nokkrar tekjur af henni. 
Laxveiðifélag hefur keypt upp hverja 
jörðina af annari í dalnum, brotið 
niður útihúsin og þau íbúðarhús sem 
ekki verða nýtt sem „veiðikofar“. Bor-
in von er til þess að búskapur verði 
nokkurn tíman endurreistur. Býlið 
þeirra er það eina sem eftir stendur 
í dalnum og laxaspekulantarnir vaka 

yfir þeim eins og hrægammar. Það er 
ekki eins og að í boði sé gull og grænir 
skógar, þeir vita að á endanum verða 
gömlu hjónin nauðbeygð til að fara 
eins og fyrrum sveitungar.

Ellin sækir æ meira á og börn-
in hvetja þau til þess að bregða búi 
og flytja á dvalarheimilið, þar eru jú 
sveitungarnir saman komnir. Að lok-
um er ekki hægt annað en að gefa 
eftir. Það er erfitt að horfa á ævistarf-
ið grotna niður ár frá ári. Tæki og tól 
verða skilin eftir, það kærasta úr inn-
búinu er tekið með, annað skilið eftir. 
Bústofninn fer í sláturhúsið, köttur-
inn og hundarnir sofna í síðasta sinn.

Jörðin og dalurinn hafa nú nýtt 
hlutverk. Þar sem áður voru reiðstígar 
og traktorsslóðar að túnum og engj-
um eru nú uppbyggðir vegir að veiði-
stöðum árinnar. Í stað bæjarskilta eru 
nú veiðistaðamerkingar með nýjum 
örnefnum. Enginn hirðir um sögu 
dalsins og blómaskeið hans eða veltir 
fyrir sér hvernig lífið var á bæjarhóln-
um sem nú er þakinn hvönn og sól-

eyjum. Núna eru bara sagðar sögur af 
þeim stóra sem slapp.

Guðmundur Oddgeirsson, 30/5/2017

saGa sveitaR

Guðmundur oddgeirsson
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aron Óli Lúðvíksson og Hörður 
Kristleifsson eru dúxar FSu á 
vorönn 2017. 115 nemend-

ur brautskráðust frá Fjölbrautaskóla 
Suðurlands föstudaginn 26. maí, þar 
af voru 81 nemendur sem luku stúd-
entsprófi.

 Aron Óli Lúðvíksson og Hörður 
Kristleifsson hlutu viðurkenningar 
frá Hollvarðasamtökum FSu. Aron 
Óli hlaut að auki viðurkenningar fyr-
ir framúrskarandi árangur í ensku og 
stærðfræði. 

Guðrún Óskarsdóttir hlaut viður-
kenningu fyrir góða ástundun og 
árangur í stærðfræði. Guðrún hlaut 
einnig viðurkenningu fyrir fram-
úrskarandi árangur í raungreinum. 
Gezley Ann Ilustre hlaut viðurkenn-
ingu fyrir góðan árangur í tungu-
málum (spænsku, frönsku, dönsku, 
ensku og íslensku). Sigurbjörg Eva 
Helgadóttir hlaut viðurkenningu fyrir 
framúrskarandi árangur í sögu. Sig-
urjón Bergur Eiríksson hlaut viður-
kenningar fyrir miklar framfarir í sögu 
og frábærarn árangur og þrautseigju 
á Starfsbraut. Sigurjón Bergur fékk 
einnig viðurkenningu fyrir mikinn 
áhuga, vinnusemi og jákvæðni sem 
skilaði sér með góðum árangri og mik-

illi framför í myndlist. 
Katla Björg Ómarsdóttir hlaut 

viðurkenningu fyrir góðan árangur og 
vinnusemi í íþróttum og íþróttafræði. 
Írena Birta Gísladóttir hlaut viður-
kenningu fyrir fyrirmyndar þátttöku 
í handverki og hönnun. Aðalsteinn 
Sakarías Jóhannsson hlaut viðurkenn-
ingu fyrir hugmyndaauðgi, skopskyn 
og vinnusemi í myndlist. Bjarni Frið-
rik Ófeigsson hlaut viðurkenningu 
fyrir mjög góðan árangur í rafmagns-
greinum. Kristbjörg Harpa Thom-
sen hlaut viðurkenningu fyrir ágæta 
frammistöðu og áhuga í matvælagrein-
um. Auður Erla Gunnlaugsdóttir og 
Móeiður Sigrún Guðlaugsdóttir hlutu 
viðurkenningar fyrir frábæran árang-
ur og góða ástundun í hárgreiðlsu á 
Starfsbraut. Þorkell Ingi Sigurðsson, 
Sesselja Dan Róbertsdóttir og Sveinn 
Ægir Birgisson hlutu viðurkenningar 
fyrir vel unnin störf að félagsmálum.

Einnig voru þau Jóna Ingvarsdóttir 
og Hannes Stefánsson, kennarar við 
skólann heiðraðir og þeim færður þak-
klætisvottur frá skólanum.

Á myndinni eru þeir Aron Óli og 
Hörður, dúxar FSu. Fleiri myndir frá 
brautskráningu má finna á fésbókar-
síðu skólans.

aron óli og Hörður eru 
dúxar fsu á vorönn

fuglaskoðun er afþreying sem 
hentar fyrir alla fjölskylduna, 
börn og barnabörn njóta þess 

að eiga samverustundir með fullorðn-
um úti í náttúrunni. Innlendir sem 
og erlendir gestir hafa líka gaman af. 
Allt sem þarf eru stígvél því það getur 
verið blautt á. Sjónauki og fuglabækur 
koma sér líka vel.  Í júní verður boð-
ið upp á fuglaskoðun með leiðsögn í 
Friðlandinu í Flóa. Eru það dyggir fé-
lagsmenn okkar sem hafa tekið að sér, í 
sjálfboðavinnu, að leiða hópa um svæð-
ið og kunnum við þeim bestu þakkir 
fyrir óeigingjarn starf í þágu félagsins.  

Sunnudaginn 4. júní ríður á vað-
ið Hlynur Óskarsson forstöðumaður 
Votlendisseturs Landbúnaðarháskóla 
Íslands. Sunnudaginn 11. júní mun 
Alex Máni Guðríðarson leiða hópinn 
en hann er mikill áhugamaður um fugla 
og fuglaljósmyndari. Þriðja sunnu-
daginn, þann 18. júní, mun Jóhann Óli 
Hilmarssson, formaður Fuglaverndar 
vera til leiðsagnar í Friðlandinu.  Sem 
fyrr segir hefst leiðsögn við bílastæðið 
kl. 17:00 þessa sunnudaga og gera má 
ráð fyrir um klukkustund til að njóta 
náttúrunnar og leiðsagnarinnar.  

Friðlandið í Flóa - Endurheimt 
votlendi sem iðar af fjölskrúðugu 

fuglalífi. Fuglavernd hefur tekið þátt í 
umsjá Friðlandsins í Flóa í tvo áratugi, 
allt frá árinu 1997, í samstarfi við ýmsa 
aðila á sviði náttúruverndar og sveitar-
félagið Árborg.  

 Friðlandið í Flóa er svæði þar 
sem áður framræst votlendi hefur 
verið endurheimt í áföngum. Fugla-
skoðunarhús með aðgengi fyrir hjóla-
stóla var tekið í notkun árið 2010.  

 Meira um jarðsögu, gróðurfar og 
dýralíf í Friðlandinu í Flóa má lesa á 
vef Fuglaverndar. 

 Um Fuglavernd Fuglavernd eru 
frjáls félagasamtök um verndun fugla 
og búsvæði þeirra. Fuglavernd tel-
ur um 1300 félagsmenn. Fuglavernd 

er aðili að samtökunum BirdLife 
International sem vinna að verndun 
fugla og náttúrusvæða í 120 löndum.  

Meðfylgjandi: Fólk við fuglaskoðun 
í Friðandinu í Flóa, álftapar með unga 

Ljósmyndari: Jóhann Óli Hilmars-
son

dynkur í Ólafsvallakirkjugarði
lkl. Dynkur hefur þann starfa 

fastan í fjáröflunarstarfi sínu að slá 
og hirða Ólafsvallakirkjuagarð á 

Skeiðunum. Vel var mætt þegar félagarnir 
slógu garðinn í fyrsta skiptið þetta sum-
arið. Síðar í sömu vikunni fór fram árleg 
veghreinsun klúbbsins meðfram aðalvegi 
Skeiða- og Gnúpverjahrepps. Á annan tug 
félaga mættu bæði kvöldin og sumarstörf-
in byrjuðu með krafti.

Myndir af fyrsta slætti sumarsins í 
Ólafsvallakirkjugarði.

fuglaskoðun í 
friðlandinu í flóa
Fuglaskoðun í júní - sunnudaga kl. 17, brottför frá bílastæðinu

uMGenGnisReGluR  
Í fRiðlanDinu:
·  Fylgið merktum gönguleiðum, til 
að hlífa fuglum í varpi og viðkvæm-
um gróðri.
·  Forðist þaulsetur nærri fuglum 
með hreiður eða unga. Þessu er 
sérstaklega beint til ljósmyndara við 
lómatjarnir.
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Vöru fæst ekki skilað nema gegn framvísun reiknings.
Sýna skal fram á ábyrgð á vöru og vinnu með framvísun reiknings.

REIKNINGUR

Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík

Sími 567 4468 · Fax 567 4766

Kt. 571293-2189 · Vsknr. 40508

Bankanr. 0116-26-1700

Netfang: dekk@gummisteypa.is

www.gummisteypa.isGylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is

www.gummisteypa.is 

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,

suðurlandsdeild Félags kvenna í 
atvinnulífinu hefur staðið fyrir 
fjölmörgum viðburðum á liðn-

um vetri, fræðslufundum og kynn-
ingum á fyrirtækjum þar sem konur 
koma helst við sögu. Í leiðinni var gert 
átak til að fá fleiri konur til að ganga í 
félagið og það heldur áfram því markð 
var sett hátt.

Á Íslandi eru konur virkar 
í öllum greinum atvinnu-
lífsins bæði í þéttbýli 
og dreifbýli. Nýkjörinn 
formaður FKA, Rakel 
Sveinsdóttir, er búsett í 
Ölfusinu og hefur hún sér-
stakan metnað fyrir því að 
efla deildir félagsins utan höfuð-
borgarsvæðisins. Hennar styrka hægri 
hönd er framkvæmdastjóri félagsins, 
Hrafnhildur Hafsteinsdóttir, sem hef-
ur reynst Suðurlandsdeildinni afar vel.

Í vorferð Suðurlandsdeildarinnar 
var farið í þrjú fyrirtæki í Laugardal 
sem nú er hluti af Bláskógabyggð. 
Tilgangurinn auðvitað að halda upp 
á vel heppnað vetrarstarf og í leiðinni 
að vísitera öflugar konur í sunnlensku 
atvinnulífi. Margt fróðlegt og óvænt 
kom fram í þessum heimsóknum og 
er það von félagskvenna að sem flestar 
konur bætist í þennan góða hóp að 
hausti. Áhugasamar eru hvattar til að 
hafa samband við stjórn.

fKa eR félaG fyRiR KonuR seM eRu stjóRn-
enDuR oG leiðtoGaR Í ÍslensKu atvinnulÍfi

Félag kvenna í atvinnulífinu er öflugt tengslanet athafnakvenna úr öllum greinum at-
vinnulífsins. FKa er leiðandi hreyfiafl sem eflir fjölbreytileika atvinnulífsins. FKa styður 
kvenleiðtoga í að sækja fram og sameina þær til aukins sýnileika og þátttöku. FKa 
vinnur með aðilum á vinnumarkaði, fyrirtækjum, félagasamtökum og hinu opinbera 
að því að efla og benda á þátt kvenna í stjórnum eða stjórnunarstöðum í atvinnulíf-
inu. Félagið stendur fyrir viðburðum, fræðslu, veitir ráðgjöf og knýr fram breytingar á 
lögum og venjum til að gæta jafnvægis og fjölbreytileika innan atvinnulífsins. Félagið 
var stofnað árið 1999 og eru félagar þess nú fleiri en 1000. Stjórn FKa á Suðurlandi eru 
auður I Ottesen formaður, alda Sigurðardóttir og Katharina S Snorradóttir

vorferð fKa í laugardalinn

Þuríður Steinþórsdóttir rekur ásamt eiginmanni sínum Jóel Jónssyni, gallerí handverkshús 
á laugarvatni. Þar er fallegt kaffihús og einstök hönnunarverslun auk þess sem þar er 
gistiheimili sem nú er rekið allan ársins hring.

Hjá gullkistunni á laugarvatni tóku á móti okkur fjórar listakonur sem þar starfa þessa 
dagana við myndsköpun og ritstörf. Þær sögðu frá vinnu sinni og alda Sigurðardóttir 
annar eigenda gullkistunnar ásamt Kristveigu Halldórsdóttur sagði frá starfseminni gull-
kistan var stofnuð árið 2009 og hefur á þeim tíma hýst vel aá þriðja hundrað listamenn 
víðsvegar að úr heiminum.

Í Efstadal í laugardal er rekið myndar kúabú þar sem nú er líka hótel ogveitingahús 
og kaffihús þar sem allt nema hvítlaukurinn og hamborgarabrauðin eru framleidd á 
staðnum og í nánasta umhverfi. Halla rós arnarsdóttir tók á móti hópnum og sagði frá 
þessu ótrúlega fjölskylduævintýri. Eftir dýrindis máltíð var smakkað á heimagerðum ís 
með lifandi kýr og kálfa á allar hliðar.

Sérstakur gestur dagsins var frumkvöðull úr Skagafirði, Hildur Þóra Magnúsdóttir. Hún 
sagði frá fyrirtækinu Pure natura sem framleiðir og selur fæðubótaefni sem unnin eru úr  
íslenskum innmat, kirtlum og villtum jurtum. Fyrirtækið fékk nýlega norrænu Emblu-
verðlaunin og viðtökur hafa farið fram úr björtustu vonum.
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ÓSKUM SJÓMÖNNUM 
TIL HAMINGJU MEÐ 
SJÓMANNADAGINN

Nýjung frá Vélaverkstæðinu Þór!
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Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!

Ílok maí útskrifuðust 19 stúdentar, 
einn nemandi lýkur framhalds-
skólaprófi og fjórir nemendur 

ljúka A-stigi vélstjórnar frá Fram-
haldsskóla Austur-Skaftafellssýslu, 
Hornafirði.

Nýstúdentar eru: Adisa Mesetovic, 
Anna Birna Elvarsdóttir, Anna Soffía 
Ingólfsdóttir, Berglind Óttarsdóttir, 
Birkir Freyr Elvarsson, Björk Dav-
íðsdóttir, Dagur Snær Guðmunds-
son, Elín Ása Heiðarsdóttir, Hafdís 

Lára Sigurðardóttir, Helga Guðrún 
Kristjánsdóttir, Ingibjörg Lúcía 
Ragnarsdóttir, Jón Guðni Sigurðs-
son, Lilja Karen Björnsdóttir, Mirza 
Hasecic, Petra Augusta Pauladóttir, 
Sigmar Þór Sævarsson, Sigrún Birna 

Steinarsdóttir, Sævar Örn Kristjáns-
son og Þórdís Gunnarsdóttir.

Gísli Skarphéðinn Jónsson lýk-
ur framhaldsskólaprófi og af A-stigi 
vélstjórnar úskrifast: Eggert Helgi 
Þórhallsson, Gunnar Örn Olgeirsson, 

Hjörvar Ingi Hauksson og Rannver 
Olsen.

Bestum árangri á stúdentsprófi  
að þessu sinni náði Hafdís Lára Sig-
urðardóttir.

fjölmenn útskrift hjá fas
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Laxakassinn frá Tempru sér til þess að laxinn kemst ferskur til neytenda um allan heim.

Kostir kassans eru eftirtaldir: 
 aukin lengd og rúmtak leiða til betri meðferðar á afurðum

 lengri flök raðast betur innan kassa

 meira rými er fyrir ís eða kælimottur

 rúnnuð hornin auka einangrun og lengja geymsluþol 

 stærð kassanna er 79 x 39,2 sm og staflast þeir betur á vörubrettin

 vegna aukins styrks er hægt að stafla í hærri stæður en áður

 betri einangrun næst með þéttari stöflun á bretti

TEMPRA EHF • Íshella 8 • 221 Hafnarfjörður • Sími: 520 5400 • tempra@tempra.is • www.tempra.is

einangrun – umbúðir

Allt fyrir ferskleikann

Laxinn 
er viðkvæmur

og vandmeðfarinn

23 kg Laxakassinn er þannig hannaður að hann viðheldur ferskleika laxins lengur 
en sambærilegar umbúðir.

60
ára

Reiðveganefnd Geysis óskar 
eftir umsóknum frá félags-
mönnum vegna undirbún-

ings 5 ára framkvæmdaáætlunar fyr-
ir félagið. Umsóknir geta verið vegna 
lagningar nýrra reiðvega, vegna 
viðhalds eldri vega, vegna merkinga, 
vegna viðhalds áningarhólfa o.s.frv.

Tilgreina þarf í umsókninni: 
– Staðsetningu og lengd reiðgötu 
(eða verkefnis) – Stutt lýsing á nú-
verandi aðstæðum og hvað þurfi 
að gera til að gatan verði greiðfær/
hættulaus – Áætlaður heildarkostn-
aður og skipting hans í annars vegar 
aðkeypta vinnu/efni og hins vegar 
mótframlag félagsmanna í formi 

vinnu/efnis/tækja (umsóknir þar 
sem aðstandendur umsóknar koma 
með mótframlag fá almennt meiri 
hljómgrunn hjá Reiðvegasjóði þegar 
við svo leggjum þær fram) – Hverjir 
standa að umsókninni

Þeir sem lagt hafa fram umsókn-
ir en ekki enn fengið úthlutun eru 
beðnir um að endurnýja umsóknina 
til að tryggja að við gleymum engum.

Eins er gott að fá frá félagsmönn-
um ábendingar um ástand núverandi 
reiðvega hafi menn tekið eftir köflum 
sem eru erfiðir eða hættulegi yfir-
ferðar á ferðum sínum um svæðið.

Umsóknir sendist til Kristínar: 
vegghamar@internet.is fyrir 15.júní

Reiðveganefnd Geysis  
óskar eftir umsóknum

Útskrift Menntaskólans að 
Laugarvatni fór fram við há-
tíðlega athöfn á dögunum. 

Fjölmenni var viðstatt, aðstandendur 
nýstúdenta og júbilantar, en rík hefð 
er fyrir því að afmælisárgangar skólans 
mæti við útskrift og skólaslit.

Tuttugu og átta nýstúdentar út-
skrifuðust, 14 af hvorri brautinni, fé-
lagsfræðibraut og náttúrufræðibraut. 
Fjölmargir þeirra hlutu viðurkenn-
ingar frá skólanum og öðrum aðilum 
fyrir framúrskarandi árangur í námi.  
Dúx nýstúdenta er Kristinn Hrafnsson 
frá Ólafsvík en hann var með aðal-
einkunnina 9,16 sem er vegið meðaltal 
allra áfanga áranna fjögurra sem hann 
hefur setið.  Semidux nýstúdenta er 
Edda Sól Ólafsdóttir frá Patreksfirði 
með aðaleinkunnina 8,93.

Dux Scholae er Bjarnveig Björk 
Birkisdóttir frá Brekku í Þykkvabæ, 
en vegið meðaltal áfanga vetrarins hjá 
henni var 9,6.  Semidux Scholae er 
Írena Rut Stefánsdóttir frá Hveragerði 
með aðaleinkunnina 9,5.

Veittir voru styrkir úr Styrktarsjóði 
Kristins og Rannveigar, nú tíunda 
sinni, til þeirra nýstúdenta „sem sýnt 
hafa frábæran dugnað, hæfileika og 
ástundun í námi“ eins og stendur í 
stofnskjali sjóðsins.  Styrki hlutu Krist-

inn Hrafnsson, Edda Sól Ólafsdóttir, 
Valgeir Bragi Þórarinsson frá Selfossi 
og Narfi Hjartarson frá Patreksfirði.

Júbilantar færðu skólanum gjafir 
m.a. peningagjafir til að kosta áfram-
haldandi uppsetningu myndasíðu 
Nemendasambands ML, NEMEL, 
en Páll M. Skúlason fyrrverandi að-
stoðarskólameistari hefur unnið að því 
verki nýliðið skólaár, í hlutastarfi,  að 
setja myndir úr lífi og starfi í skólanum 
frá stofnun hans árið 1953 inn á vef.  
Krækja á myndasíðuna: nemel.ml.is.  

Páll lætur nú af störfum við skól-
ann, en hann starfaði í ML sem ensku-

kennari, námsráðgjafi og  aðstoðar-
skólameistari í 31 ár, þar af síðustu 18 
árin sem aðstoðarskólameistari.  Var 
honum fært að gjöf á skólaslitum mál-
verk af Laugardalnum eftir listakon-
una Sigurlínu Kristinsdóttur.

60 ára júbilantar færðu skólanum 
að gjöf minningarskjöld um bekkj-
arbróður sinn Dr. Hjálmar Vilhjálms-
son fiskifræðing, er lést árið 2011, en 
hann var einn af virtustu fræðimönn-
um um vistfræði sjávar á norðurslóð-
um og þekktastur fyrir rannsóknir á 
útbreiðslu uppsjávarfiska, sérstaklega 
loðnunnar.

Útskrift Menntaskólans 
á laugarvatni

um mánaðarmótin mun Raf-
bókasafnið.is verða opnað 
fyrir lánþegum hjá Bókasafni 

Árborgar. Þetta er mikill áfangi fyrir 
okkur og góð viðbót við safnkostinn 
okkar og þjónustuna að lánþegar geti 
nú tekið rafbækur og hljóðbækur að 
láni gegnum vefinn. Sá galli er þó á 
gjöf Njarðar að enn sem komið er 
er bókakosturinn í Rafbókasafninu 
aðallega á ensku en við vonumst til 
að meira bætist inn á ástkæra ylhýra 
málinu með haustinu og munum við 
auglýsa það vel og vandlega. En fyrir 

þá sem vilja lesa/hlusta á ensku opn-
ast þessi möguleiki núna. Hægt er að 
lesa/hlusta á flestöllum snjalltækjum 
en þó ekki á Kindle. Allt sem þarf er 
gilt kort á safninu og lykilorði (pin 
númer). Leiðbeiningar er að finna á 
vef safnsins;  bokasafn.arborg.is og ef 
þið farið inn á Rafbókasafnið.is og þar 
í Um okkur – íslensk hjálp. Við biðj-
um ykkur fyrirfram um að sýna okkur 
þolinmæði þar sem við erum að læra 
um leið og þið en gleðjumst mjög yfir 
að geta boðið uppá þetta.

Bókasafn Árborgar

Rafbókasafn.is

nú á vorönn hefur staðið yfir 
60 stunda námskeið hjá 
Fræðsluneti Suðurlands sem 

var haldið fyrir Sláturfélag Suður-
lands og Reykjagarð. Alls luku 16 
námsmenn náminu en það var rann-
sóknarstofan Sýni sem sá að mestu um 
kennsluna. 

Námið snýst um gæði og öryggi í 

meðferð matvæla, matvælaeftirlit og 
matvælavinnslu. Að auki er fjallað um 
matvælaörverufræði og margt fleira. 
Þátttakendur voru bæði pólskir og ís-
lenskir og því var allt túlkað á pólsku 
en um það sáu þau Jaroslaw Dudziak 
og Monika Figlarska. Námskeiðinu 
lauk með veislu þar sem þátttakendur 
útbjuggu ýmsa létta rétti.

Útskrift úr  
meðferð matvæla



15   8. júní 2017

Sími 565 1489  -  Hringhella 12  -  221 Hafnarfjörður  -  isror@isror.is  -  www.isror.is

Hjá Ísrör ehf færðu pressuvélar
og tengi til samsetningar stállagna

Hjá Ísrör færðu einnig PEX-STÁL HITAVEITURÖR/FITTINGS – HITAVEITU – LJÓSLEIÐARA OG GASSKÁPA
ÍDRÁTTARRÖR – VARÚÐARBORÐA – HERPIMÚFFUR og svo margt fleira

veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Sjómenn og fjölskyldur
Til hamingju með daginn!

VOLVO PENTA_Veldu_öryggi_Sjómannad148x210mm_20170523.indd   1 24/05/2017   10:23



Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com
8. júní 2017
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Mannauður 
framtíðar
Ég viðurkenni það. Ég hef, eins og 
nær sjötíu þúsund núlifandi Ís-
lendingar, færst yfir markið 59 ára. Er 
orðin sextug. Ég get þakkað það mik-
illi og markvissri vinnu við að útrýma 
sjúkdómum og lækka tíðni ungbarna-
dauða. Þessi árangur leiðir af sér ann-
an vanda sem er nefndur byrði. 

Byrði hinna yngri vegna þess hve 
við lifum lengi. Stundum sé ég fyrir 
mér skafl sem stækkar óðum, ekkert 
bráðnar úr. Nær því eins og ösku-
haugar sem mulið gler er sett yfir svo 
ólyktin og fokgjarnt efni angri ekki 
þá sem eru nærri. Sumir sjá það sem 
lausn að hækka lífeyrisaldur. Aðrir 
að afnema reglu sem ríkið hefur sett 
sér um að starfsmaður láti af störfum 
þegar hann verður sjötugur. 

Ósköp gott allt saman. Það er örugg-
lega draumsýn margra að vinna sem 
lengst. Vera með hlutverk og sjá fyrir 
sér. Kalt mat mitt er að fyrst verðum 
við að breyta eigin hugarfari og meta 
þá sem eru komnir yfir fimmtugt sem 
hæft starfsfólk. 

Að ríkið ráði til starfa fólk sem er 
komið yfir fimmtugt og sextugt. Að 
fjármálafyrirtæki hætti að segja fólki 
upp sem komið er á þennan aldur. 
Að vinnuveitendur, sem eldast sjálfir, 
skilji að það er engin lausn að hækka 
lífeyrisaldur ef engin er vinnan.Hlut-
fall 65 ára og eldri var 7% árið 1920 en 
verður 19% árið 2025. 

Á sama tíma fækkar yngra starfs-
fólki á vinnumarkaði vegna lækkandi 
fæðingartíðni. Atvinnurekandi sem 
veðjar á ungt starfsfólk tapar í kapp-
hlaupi um mannauð framtíðar.
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RÝMUM
FYRIR NÝJUM SJÓNVÖRPUM

Af því tilefni ætlum við að lækka verð á eldri sjónvörpum 

svo um munar. Hvort sem þú kýst að tala um afslátt, tilboð 

eða lækkun, þá er niðurstaðan sú sama, þú eignast hágæða 
samsung sjónvarp á verði sem hefur ekki sést áður. 

Komdu og gerðu góð kaup á meðan birgðir endast. 
Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Nano Crystal Color
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with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
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Color Usage Guide for 2015 Samsung Icon > TV > Quad Core Plus

Quad Core+ Quad Core+Quad Core+Quad Core+
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Full Color Usage
with Black or Dark BG

Full Color Usage
with White or Light BG

One Color Usage
with Black or Dark BG

One Color Usage
with White or Light BG
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Verðdæmi:

55” UHD, bogið 
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