Opin fundur um viðburði
og bæjarhátíðir í
Sveitarfélaginu Árborg 2018

Hátíðarhaldarar sem og aðrir
áhugasamir eru hvattir til að mæta.
Mikil sóknarfæri eru í ferðamannaiðnaðinum og eru fjölbreyttir og
líflegir menningarviðburðir hluti af
því sem ferðamenn, innlendir sem
erlendir vilja heimsækja.

Íþrótta- og menningarnefnd boðar til opins fundar
um bæjarhátíðir og menningarviðburði í Árborg 2018
þriðjudaginn 13.febrúar nk. í Ráðhúsi Árborgar, 3.hæð.

Íþrótta- og menningarnefnd
Sveitafélagsins Árborgar.
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2. árgangur
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Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is
Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is
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aði Freyr Pétursson og Árný Fjóla Ásmundsdóttir, frá Hlemmiskeiði Skeiða- og Gnúpverjahreppi, sem áttu góðu gengi að fagna í
Söngvakeppni Ríkissjónvarpsins 2017 með lagið „Hvað
með það?“, eru nú stödd í Kambódíu og senda frá sér
ferðaþætti í samvinnu við RÚV sem hafa notið mikilla
vinsælda. Fyrsti þátturinn sem fór í loftið hefur fengið
24 þúsund áhorf á Facebook en til samanburðar má nefna
að fjöldi þeirra sem „líkar“ við almenna Facebook-síðu
RÚV er 21 þúsund. Karítas Hrundar Pálsdóttir fjallar
um þættina og ræðir við þau Daða og Árnýju bls. 9.

100 ára
bókaskápur

Listasmíði á
Litla-Hrauni
Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Þúsundir
fylgjast með
þáttum
Árnýjar og
Daða frá
Kambódíu
D

Framboðsþreifingar í Ölfusi

Forsvarsmenn þeirra hátíða sem nú
þegar eru fyrirhugaðar á árinu geta
sent staðfestar dagsetningar á
bragi@arborg.is en sveitarfélagið
er að vinna í viðburðadagatali fyrir
árið 2018 sem gefið verður út í lok
febrúarmánaðar.

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Vatnshitablásari
í bílskúrinn

Vallaskóli verði
Grænfánaskóli

íshúsið

Tilboð
frá kr
69.990

www.ishusid.is | 566 6000

Vélaleiga og
efnisflutningar
Riddaragarði | Sími 895 6962
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Forseti Íslands,
Guðni Th. Jóhannesson, afhenti Elínu
Sigríði og Ingu
Kristínu verðlaunin.

Vallaskóli verði
Grænfánaskóli
T
ekin hefur verið sú ákvörðun
að Vallaskóli verði Grænfánaskóli.
Grænfáninn
er umhverfismerki sem nýtur
virðingar víða í Evrópu sem tákn
um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Í tilkynningu
frá Grænfánanefnd skólans segir:
„Grænfáninn er viðurkenning
fyrir þá skóla sem standa sig vel í
umhverfismálum og hafa skýra umhverfisstefnu.
Vallaskóli hefur sett sér stefnu í
umhverfismálum og verður unnið
að því að auka þekkingu og virðingu
nemenda fyrir umhverfinu og

skapa jákvætt viðhorf nemenda og
starfsmanna til umhverfismála. Við
skólann er starfandi umhverfisnefnd sem í sitja fulltrúar foreldra,
kennara, nemenda og annars starfsfólks.
Með aukinni flokkun á sorpi í
anda flokkunarkerfis Árborgar hefur skólinn ákveðið að byrja á því að
flokka plast, pappír og málm auk
þess sem við munum endurvinna
pappír í auknum mæli.
Flokkun og endurvinnsla á sorpi
skiptir okkur öll máli og því vonumst við eftir góðu samstarfi í þessu
mikilvæga verkefni.“

Rafvirkjar

LED rakaþétt ljós
Snjöll lýsing!

Inga Kristín
hlaut Nýsköpunarverðlaun forsetans
A

ustur-Landeyingurinn
Inga „Í verðlaunaverkefninu voru kannaðir
Kristín Guðlaugsdóttir, frá eiginleikar og styrkleikar lúpínunnar sem
Voðmúlastöðum, hlaut nýsköp- hráefnis. Markmið rannsóknarinnar var
unarverðlaun Forseta Íslands árið 2018 að komast að því hvort hægt væri að vinna
ásamt Elínu Sigríði Harðardóttur. Þær efni úr lúpínu án allra íblöndunarefna,
Inga Kristín og Elín Sigríður eru nem- sem væri þá algjörlega niðurbrjótanlegt í
endur í grunnnámi vöruhönnunar við Endursöluaðilar
náttúrunni. Efnium
semland
væriallt
nýtanlegt í einListaháskóla Íslands og hlutu verðlaunin hverskonar áframhaldandi framleiðslu.
Megintilraunirnar í verkefninu voru
fyrir verkefnið Lúpína í nýju ljósi, lífað pressa plötur úr rótum og stönglum
rænt hráefni í umhverfisvæna afurð.
Rannís segir svo frá verkefninu á plöntunnar og gera samanburð á afheimasíðu sinni:
urðunum, annars vegar á plöntuhlut-

um og hins vegar á mismunandi vaxtarskeiði hennar. Sýnishorn voru unnin
með það að markmiði að gera styrkleikaprófanir svo hægt væri að kanna
styrk efnisins og áætla hvort og þá
hvar hægt væri að staðsetja það í flokki
byggingarefna, miðað við þá vinnsluaðferð sem notuð var í rannsókninni.
Gerð voru beygjubrotþolspróf og
metin orkuþörf við framleiðslu á efninu. Að auki voru gerðar tilraunir með
aðra plöntuhluta, s.s. blómin.“

OSRAM LIGHTIFY: Aðlagaðu ljósið
að þínum þörfum með Appi

Jóhann Ólafsson & Co.
Krókháls 3, 110 Reykjavík
533 1900
olafsson.is

Skápurinn uppgerður. F.v. Sigurjón Þór, Árni Sverrir, Ágúst Morthens, Hergeir Kristgeirsson. Ljósm. Sigríður Sæland.

Bókaskápur UMF Samhygðar
afhentur Bókasafni Árborgar

U
Nýjar vörur
streyma inn
Verslunin
Belladonna

MF. Samhygð var stofnað 7.
júní 1908. Haustið 2009 er
kominn vísir að bókasafni
sem þá er varðveitt í Brandshúsum og
Einar Einarsson (1855-1920) bóndi í
Brandshúsum er bókavörður.
Guðlaug Jónsdóttir Syðra Velli
(1894-1981) síðar húsfreyja á Galtastöðum, sem oft kom að Brandshúsum
á þessum tíma sagði að Einar Einarsson bóndi hefði smíðað skápinn.
Þegar félagsheimilið Félagslundur
var byggt 1947-1949 var skápurinn
settur í geymslu í kjallara hússins, enda
var þá búið að koma bókasafninu fyrir
í nýbyggðum Gaulverjaskóla í miklu
stærri skáp, var það þá um 600 bindi.

Á vordögum 2017 ákváðu bræðurnir frá Galtastöðum, Sigurjón Þór og
Árni Sverrir Erlingssynir ásamt Hergeiri Kristgeirssyni frá Gerðum að gera
skápinn upp. Haft var samráð við húsvörð Félagslundar og formann UMF
Þjótanda í Flóahreppi. Verkið vann
Árni Sverrir en málun í upprunalegum
lit, Ágúst Morthens á Selfossi.
Í desember 2017 var skápurinn afhentur Bókasafni Árborgar til varðveislu.
Skápurinn fyrir viðgerð. Sjá má að
vantaði tvær hurðar og botn. Hurðin
til hægri er upprunaleg, einnig
lamir hennar og læsing, nýr lykill þó.
Ljósm. Hergeir Kristgeirsson.
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VELJUM HYBRID
50% RAFDRIFINN

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Vertu Hybrid megin í umferðinni ásamt 11 milljónum ökumanna um heim allan.

Hybrid bílarnir frá Toyota eru einstaklega áreiðanlegir og liprir í akstri. Þeir eru búnir hátæknilegum
búnaði þar sem kerfið sér sjálft um að skipta milli bensínmótors og rafhlöðu á orkusparandi hátt.
Rafhlaðan er hönnuð til að endast líftíma bílsins og þú þarft aldrei að stinga í samband!
Veldu kraft, fegurð og framfarir, og færðu þig yfir á Hybrid í dag.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

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

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bílarnir í þessari auglýsingu endurspegla ekki þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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leiðari

Menntun í héraði er
forsenda framfara

F

ólki fjölgar á Suðurlandi og það er sótt fram á mörgum sviðum. Nálægðin við höfuðborgarsvæðið, öflugur landbúnaður
og söguleg fjölgun ferðamanna eru helstu ástæður þessa. Hinsvegar er nauðsynlegt að halda því til haga að auka þarf fjölbreytni í
sunnlensku atvinnulífi. Fjórðungurinn telst enn
til láglaunasvæðis og margir sækja daglega vinnu
til höfuðborgarsvæðisins.
Aukinn aðgangur að menntun skiptir sköpum
um framþróun einstakra svæða á tímum tækniframfara og sífelldra breytinga. Auðveldara er nú
enn nokkru sinni fyrr að færa nám heim í hérað
fyrir tilstilli netsins og nýrra lausna sem því fylgja.
Það er einkar vel til fundið hjá Samtökum
sunnlenskra sveitarfélaga að veita Sigurði Sigursveinssyni, framkvæmdastjóra Háskólafélags
Suðurlands, Menntaverðlaunin Suðurlands nú í janúar. Líkt og sagt er
frá á baksíðu blaðsins er þetta í tíunda sinn sem verðlaunin eru veitt.
Ákvað úthlutunarnefnd á vegum Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga
að veita honum verðlaunin fyrir framlag hans til eflingar menntunar á
Suðurlandi. Meðal annars með aðkomu að átaksverkefnum í tengslum
við uppbyggingu grunnnáms á háskólastigi sem og að stuðla að bættri
aðstöðu til fjarnáms.
Í rökstuðningi þeirra sem
stóðu að tilnefningunni segir m.a.: „Lykillinn að aukinni menntun og þekkingu
er talinn felast í aðgengi íbúa
að skólastofnunum á hverju
svæði fyrir sig. Hafa verkefni
Sigurðar undanfarin misseri
snúið að því ásamt eflingu
háskólamenntunar á Suðurlandi.
Með auknu aðgengi og góðri aðstöðu til fjarnáms er verið að stuðla að
auknu menntunarstigi sem dregið getur úr líkum á því að íbúar flytjist á brott til að sækja sér menntun annars staðar þar sem fólk jafnvel
ílengist og flytur síður til baka.“
Þetta er kjarni málsins. Með góðu aðgengi að menntun á öllum
skólastigum aukast annarsvegar líkurnar á því að fólk almennt sæki
sér aukna menntun, flytji síður í burtu og aðrir líklegri til að flytja inn
á svæðið en ella.
Aukinn aðgangur að menntun er undirstaða framfara til langrar
framtíðar. Ekkert stuðlar jafn ríkulega að aukinni fjölbreytni í samfélaginu félagslega, menningarlega og atvinnulega en aukin menntun og
greiður aðgangur að henni.
Fullorðinsfræðsla í formi öldungadeilda fjölbrautaskólanna olli
straumhvörfum í aðgengi fullorðsins fólks að menntun á sínum tíma.
Með sama hætti er aðstaða til fjarnáms úr heimabyggð farvegur fyrir
fólk á ólíkum aldri til þess að bæta við menntun sína og tækifæri án
þess að flytjast búferlum eða gefast upp fyrir aðstæðum og hætta við að
sækja sér aukna menntun.
Fjárfesting þarf að fylgja fyrirheitum um aukinn aðgang að menntun
í heimabyggð. Vonandi verður viðurkenning SASS til frumkvöðlastarfs
Sigurðar í skólamálum hvatning til þingmanna fjórðungsins til þess að
sækja aukin framlög til menntamála í héraði.


Björgvin G. Sigurðsson.

#metoo byltingin og
ábyrgð sveitarfélaga
Á

síðustu mánuðum hafa hundruðir kvenna úr hinum ýmsu
stéttum stigið fram og sagt
okkur sögur sínar undir myllumerkinu #metoo. Með þessari mögnuðu
byltingu sögðu konur hingað og ekki
lengra við hvers kyns kynferðislegri
áreitni og ofbeldi sem hefur grasserað í skjóli undarlegrar þöggunar og
meðvirkni í samfélaginu alltof lengi.
Ég finn ekki nægilega sterk orð til þess
að lýsa þeim áhrifum sem frásagnir
þessara kvenna hafa haft á mig. Þvílíkt
hugrekki sem konurnar hafa sýnt með
því að segja okkur sögur sínar. Sögur
sem hrundu af stað samkenndar- og
samstöðu bylgju sem hreyfði við öllu
samfélaginu svo um munaði. Þegar ég
hélt að sögurnar gætu ekki orðið fleiri
og verri þá stigu konur úr íþróttahreyfingunni fram. Og svo konur af erlendum uppruna. Mér varð hreinlega orða
vant. Aldrei óraði mig fyrir að jafn
mikill gröftur gæti ollið úr einu kýli.

Uppgjör við fortíðina

Með því að misnota vald er verið að
bæla niður orku sem við annars gætum nýtt til uppbyggingar og náð enn
lengra sem samfélag. Nú er komið
að því að við gerum upp við þessa
gallsúru karllægu fortíð. Það þarf að
vaska upp og skúra út. Nú stöndum
við frammi fyrir mögnuðu tækifæri
til þess að heila samfélagið og snúa
þessum hræðilegu hlutum í afl til
góðs. Við verðum að geta átt samtöl
um þessi erfiðu mál og breytt þessari
ómenningu.
Það væri óskandi að helst enginn
þyrfti að segja #metoo sögur framar. Nú þurfa allir að taka höndum
saman ríki, sveitarfélög, atvinnulíf, íþróttahreyfingin, félagasamtök,
menntastofnanir, ég og þú.
Við verðum öll að gera okkur
grein fyrir ábyrgð okkar til að ná fram
breytingum. Það þarf að gera þá kröfu
að til staðar séu viðbragðsáætlanir
þannig að tryggt sé að faglega sé tekið
á málum sem upp koma og þolendur
hiki ekki við að segja frá. Þetta er sérstaklega mikilvægt í minni samfélög-

„

Þetta er
sérstaklega
mikilvægt í minni
samfélögum þar
sem allir þekkja
alla.

um þar sem allir þekkja alla. Þar eru
oft náin tengsl milli þjálfara, stjórnarfólks í íþróttafélögum/félagasamtökum og foreldra eða iðkenda. Slíkt
getur orðið þess valdandi að þolendur
segja ekki frá ef upp koma erfið mál.

Skilyrðingar fjárveitinga

Til þess að ítreka ábyrgð sveitarfélagsins lagði ég fram eftirfarandi tillögu
í bæjarráði um skilyrðingar á fjárveitingum til íþróttafélaga og annarra
félagasamtaka 11.janúar sl.:

„Svf. Árborg áskilur sér rétt til þess
að skilyrða fjárveitingar til íþróttafélaga og annarra félagasamtaka sem
bjóða upp á tómstundaiðkun fyrir
börn og unglinga, því að félögin setji
sér siðareglur, viðbragðsáætlanir og
fræði þjálfara/umsjónarfólk um ofbeldi, kynferðislega áreitni og kynferðisofbeldi. Einnig skulu sömu aðilar
stofna óháð fagráð sem taki á móti
ábendingum og kvörtunum iðkenda.
Einnig skulu þeir sem Svf. Árborg
styrkir hafa jafnréttisáætlanir, sýna
fram á að farið sé eftir þeim og að aðgerðaráætlun sé skýr. Svf. Árborg hefur eftirlit með því að fyrrgreind atriði
séu uppfyllt og fjárveitingar skilyrðast
við.“
Tillagan var samþykkt og ég veit
að Svf. Árborg mun eiga gott samstarf
um þessi mál við hin fjölmörgu félagasamtök sem bjóða upp á barna- og
unglingastarf í sveitarfélaginu.
Arna Ír Gunnarsdóttir, bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar í Svf. Árborg.

Búið að velja Svartfugl ársins

D

Demantaströndin Ströndin fyrir neðan Jökulsárlón er orðin

afar vinsæll viðkomustaður ferðamanna og hefur nafnið Demantaströndin fests
við hana, en þar skolar ísnum upp í fjöru. Mynd bgs.

3. tölublað, 2. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

ómnefnd í glæpasagnasamkeppninni um Svartfuglinn hefur nú lokið störfum og valið verðlaunahandritið.
Dómnefndinni var vandi á höndum, á
þriðja tug handrita barst í samkeppnina og mörg þeirra mjög álitleg. Það er
augljóslega mikil gróska í glæpasagnaskrifum um þessar mundir og margir
prýðisgóðir rithöfundar reyna fyrir
sér á þessum vettvangi. Verðlaunin
verða veitt í viku bókarinnar í lok apríl og kemur þá í ljós hver verðlaunahöfundurinn er. Verðlaunahandritið
kemur út á bók sama dag.
Samkeppnin um Svartfuglinn er
ætluð höfundum sem hafa ekki sent
frá sér áður glæpasögu. Höfundarnir
Yrsa Sigurðardóttir og Ragnar Jónasson stofnuðu til verðlaunanna í
samvinnu við útgefanda sinn, Veröld, og eru þau í fyrsta sinn veitt í ár.
Verðlaunin nema 500.000 krónum
auk hefðbundinna höfundarlauna
samkvæmt rammasamningi Félags
íslenskra bókaútgefenda og Rithöfundasambands Íslands. Einnig býðst
þeim sem sigur ber úr býtum samningur við umboðsmanninn David H.

Headley en tímaritið Bookseller útnefndi hann sem einn af 100 áhrifamestu mönnum breskrar bókaútgáfu
árið 2015. Yrsa og Ragnar skipuðu
dómnefndina ásamt Bjarna Þorsteinssyni, útgáfustjóra Veraldar.

Búið er að hafa samband við verðlaunahöfundinn. Höfundar geta vitjað
handrita sinna á skrifstofu Bjarts og
Veraldar að Víðimel 38. Þann 1. apríl
verður þeim handritum sem ekki hafa
verið sótt fargað.

Við greiðum út rúmlega 100 milljónir til fjölda
heppinna Íslendinga í hverjum útdrætti ársins.
Tryggðu þér miða strax í dag.
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Fornar ferðaleiðir í
Vestur - Skaftafellssýslu
Heimildarrit væntanlegt í mars 2018

K

irkjubæjarstofa stendur að
gerð bókarinnar en höfundur er Vera Roth. Í heimildaritinu gefur að líta helstu upplýsingar varðandi fornar ferðaleiðir
í Vestur-Skaftafellssýslu eins og þær
voru um miðbik 19. aldar og fram
yfir aldamótin 1900. Sérstök áhersla
er lögð á það landsvæði er nú tilheyrir Skaftárhreppi. Leitað hefur
verið heimilda um helstu ferðaleiðir; í hvaða tilgangi menn fóru þær
og hvar þær lágu í landinu, ásamt

ferðasögum, ljósmyndum og öðrum
frásögum er efninu tengjast. Úrval
gamalla ljósmynda prýðir bókina,
margar þeirra eru úr myndasafni
Lilju Magnúsdóttur en hún hefur
unnið að söfnun og skráningu ljósmynda úr Vestur-Skaftafellssýslu.
Rætt var við fjölmarga heimildarmenn, bæði heima í héraði sem og
brottflutta Skaftfellinga og hafa þeir
lagt til ómetanlegar upplýsingar svo
sem um staðsetningu örnefna, frásögur, ljósmyndir og aðrar heimildir.

Verkefnið hefur einnig notið veglegra styrkveitinga. Kirkjubæjarstofa
þakkar öllum sem lagt hafa hönd á
plóginn og gert þetta rit að veruleika.
Þeim sem hafa áhuga á að festa sér
eintak af bókinni í forsölu er bent á að
hafa samband sem fyrst við Kirkjubæjarstofu; sími 487-4645, 892-9650
eða senda tölvupóst á netfangið kbstofa@simnet.is. Bókin kostar 7000
krónur í forsölu. Útgefandi er Bókaútgáfan Sæmundur.

Skaftárhreppur
Laus störf í Skaftárhreppi
Skipulags- og byggingarfulltrúi í Skaftárhreppi
Laust er starf skipulags- og byggingarfulltrúa í Skaftárhreppi
sem er annað landstærsta sveitarfélag á Íslandi. Leitað er eftir
öflugum og hæfum einstaklingi sem hefur metnað og áhuga á að
byggja upp og þróa starfið.
Skipulags- og byggingarfulltrúi fer með framkvæmd skipulags- og
byggingarmála samkvæmt lögum og sinnir verkefnum í samstarfi
við sveitarstjórn og skipulagsnefnd sveitarfélagsins ásamt því að
vinna náið með sveitarstjóra.

Helstu verkefni;

• móttaka skipulags- og byggingarerinda
• undirbúningur og eftirfylgni funda skipulagsnefndar
• úttektir, mælingar og vettvangsathuganir
• útgáfa byggingarleyfa, framkvæmdaleyfa og stöðuleyfa.
• umsagnir vegna útgáfu rekstrar og/eða starfsleyfa
• yfirferð uppdrátta
• skráning fasteigna og stofnun lóða.
• undirbúningur og áætlanagerð vegna verklegra framkvæmda
á vegum sveitarfélagsins.
• umsjón með skjalavistun er varðar skipulags og byggingarmál
og tryggja virkni gæðakerfis stjórnkerfis byggingarfulltrúa.

Umsækjendur skulu fullnægja menntunar- og hæfniskröfum
7. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 og 25. gr. mannvirkjalaga nr.
160/2010.
Þekking og reynsla af skipulags- og byggingarmálum og
opinberri stjórnsýslu er mikilvæg, einnig að viðkomandi hafi
iðnmenntun sem bakgrunn.
Konur jafnt sem karlar eru hvattar til að sækja um starfið.
Nánari upplýsingar veitir sveitarstjóri Skaftárhrepps í síma
487-4840 eða á netfangið sveitarstjori@klaustur.is. Umsóknir
ásamt fylgigögnum skal senda á netfangið sveitarstjori@
klaustur.is. Umsóknarfrestur er til 19. febrúar nk.

Ásta
gefur
kost
á sér
áfram
Á

sta Stefánsdóttir, bæjarstjóri í Árborg og bæjarfulltrúi Sjálfstæðisflokks,
gefur kost á sér til áframhaldandi
starfa í bæjarmálum. Á fundi sjálfstæðisfélagsins í Árborg í síðustu
viku var ákveðið með 73% greiddra
atkvæða að uppstillingarnefnd raðaði á lista flokksins í sveitarfélaginu
fyrir bæjarstjórnarkosningarnar í
vor.
Í síðustu bæjarstjórnarkosningum skipaði Ásta Stefánsdóttir
fimmta sætið á framboðslista Sjálfstæðisflokksins í Árborg. Aðrir
bæjarfulltrúar flokksins eru Gunnar Egilsson, Ari Björn Thorarensen, Kjartan Björnsson, sem allir
gefa kost á sér áfram, og Sandra
Dís Hafþórsdóttir en hún verður
ekki í kjöri.

Séra Hreinn Hákonarson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar og Guðmundur
Magnússon, yfirverkstjóri á Litla-Hrauni. Ljósm.: Björn Ingi Bjarnason.

Listasmíði á
Litla-Hrauni

N

ýsmíðaður bænaljósastandur
verður vígður með formlegum hætti við guðsþjónustu í
fangelsinu á Litla-Hrauni innan tíðar.
Þá geta fangar tendrað bænaljós – og
ljós fyrir þá vini þeirra sem látist hafa
síðustu mánuði.
Hönnun standsins var í höndum
fanga, fangavarða, Guðmundar Magnússonar, yfirverkstjóra og Hreins Hákonarsonar, fangaprests Þjóðkirkjunnar. Fangi
á Litla-Hrauni vann stjakann af mikilli
alúð og nákvæmni, sauð, pússaði og málaði. Fangaprestur lagði til kertaskálarnar,
fangelsið annað efni og fangavörðurinn
hafði yfirumsjón með verkinu.
Fyrirmyndina segir séra Hreins
sótta til bænaljósastands sem er að
finna í Borgarkirkjunni í Wittenberg
en sú borg var deigla siðbótarhreyfingar Marteins Lúthers.

Nú er verkið komið í höfn og þann
1. febrúar sl. var kveikt á standinum
í tilraunaskyni í fyrsta sinn. Alls eru
sjötíu kerti á standinum en sú tala er
merkileg tala, sjö er heilög tala og tíu
er tákn um fullkomnun, að sögn séra
Hreins.
„Í starfi, námi og lífi er mikilvægast að finna það sem hæfir hverjum og einum. Flestir fangar geta vel
unnið fái þeir heppileg verk og umhyggjusama leiðsögn. Nú geta fangar
tendrað bænaljós fyrir vini sína sem
hafa látist síðustu mánuði. Óvenju
margir fíklar létust á síðasta ári og nú
sömuleiðis það sem af er þessu ári og
margir þeirra dvöldust um lengri eða
skemmri tíma í fangelsinu á LitlaHrauni. Blessuð veri minning þeirra
allra," segir séra Hreinn Hákonarson,
fangaprestur Þjóðkirkjunnar.

Mynd sass.is

Fundur um bæjarhátíðir í Árborg 2018

Í

þrótta- og menningarnefnd
Sveitarfélagsins Árborgar boðar
til opins fundar um bæjarhátíðir
og menningarviðburði í Árborg 2018.
Fundurinn verður haldinn í Ráðhúsi Árborgar, 3.hæð, þriðjudaginn
13.febrúar nk. kl.18:00. Hátíðarhaldarar sem og aðrir áhugasamir eru
hvattir til að mæta. Mikil sóknarfæri
eru í ferðamannaiðnaðinum og eru
fjölbreyttir og líflegir menningarvið-

burðir hluti af því sem ferðamenn,
innlendir sem erlendir vilja heimsækja.
Forsvarsmenn þeirra hátíða sem
nú þegar eru fyrirhugaðar á árinu geta
sent staðfestar dagsetningar á bragi@
arborg.is en sveitarfélagið er að vinna
í viðburðadagatali fyrir árið 2018 sem
gefið verður út í lok febrúarmánaðar.
Íþróttaog
menningarnefnd
Sveitarfélagsins Árborgar
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Guðmundur Oddgeirsson, sveitarstjórnarmaður, skrifar:

Þreifingar í Ölfusi

É

g byrjaði mína setu í bæjarstjórn með vott af pólitískri
stífni en komst fljótt að því
að þær skila engu, samhugur og samvinna er málið. Rekstur sveitarfélags
snýst um samfélagið, tekjur og gjöld,
afkoman ræður svo því hvort sveitarfélagið rís eða hnignar. Mínu fyrsta
kjörtímabili í bæjarstjórn Ölfuss líkur
í vor, að baki eru fjögur lærdómsrík
ár.
Samstarfið í bæjarstjórn Ölfuss á
líðandi kjörtímbili hefur verið einstaklega farsælt þar sem einblínt hefur
verið fyrst og fremst á þarfir sveitarfélagsins í þeim skilingi að flokkapólitík
var ekki ástunduð og ekki voru meiriog minnihlutafundir heldur voru
bæjarstjórnar- og bæjarráðsfundir
undirbúnir sameiginlega. Fjárhagsáætlanir voru unnar með þátttöku allra
bæjarfulltrúa. Þó svo að við í Framboði félagshyggjufólks (X-Ö) værum
með einn bæjarfulltrúa af sjö fengum
við “áheyrnarfulltrúa” í bæjarráði,
eigum nefndarfulltrúa í flest öllum
nefndum og í sérnefndum um hin
ýmsu málefni.
Bæjarstjórinn og aðrir starfsmenn
bæjarfélagsins vinna frábært starf,
fjárhagsstaða sveitarfélagsins er mjög
góð, það er mikill uppgangur í sveitarfélaginu öllu, fólksfjölgun og mikið
á döfunni í atvinnumálum. Þar ber
hæst að Þorlákshöfn er rækilega komin á kortið sem vöruhöfn með tilkomu
reglulegra siglingar Mykinessins milli
Þorlákshafnar og Rotterdam. Verkefninu er alls ekki lokið og unnið er að
því fylgja uppganginum eftir og kynna
kosti þess að setja hér niður fyrirtæki.
Hafinn er undirbúningur að stækkun
dvalarheimilis aldraðra, 9-unnar, um
tíu rými, haldið verður áfram með að
ljúka framkvæmdum við leikskólann.
Þá er einnig hafinn undirbúningur að
stækkun íþróttahússins. Fleira væri
hægt að telja upp.
Eins og gengur og gerist breytast

aðstæður hjá fólki og ljóst er að sum
af núverandi bæjarfulltrúum muni
ekki gefa kost á sér ofarlega á lista í
komandi
bæjarstjórnarkosningum

en mikill vilji er til þess að fylgja eftir
þeim verkefnum sem þegar eru farin
af stað. Komin er upp sú hugmynd
að boðinn verði fram framboðslisti,
bæjarmálalisti, sem samanstandi af
framboði Framfarasinna, Framboði
félagshyggjufólks og öðrum af núverandi bæjarfulltrúum D-listans undir
nýjum listabókstaf með það að markmiði að efla sveitarfélagið Ölfus enn
frekar, halda áfram framfarastarfinu
bæði til að undirbúa jarðveginn fyrir
atvinnulífið og félagsþjónustuna fyrir
samfélagið í heild sinni.
Afhverju ekki þegar við erum sammála um hvað skuli gera?
Ég veit að landsmálapólitíkin er
ekki yfir sig hrifin af bæjarmálalistum
en í minni sveitarfélögum er bara ekki
hlaupið að því að setja saman marga
framboðslista. Það er hark að berja
saman lista með 14 nöfnum og oft er

„

Komin er upp sú hugmynd að
boðinn verði fram framboðslisti,
bæjarmálalisti, sem samanstandi af
framboði Framfarasinna, Framboði félagshyggjufólks og öðrum af núverandi
bæjarfulltrúum D-listans undir nýjum
listabókstaf með það að markmiði að
efla sveitarfélagið Ölfus enn frekar.

það barátta fram á síðustu stundu. Ef
við sæum fyrir okkur að landsmálafélögin 8 sem eru á Þingi legðu fram

lista til bæjarstjórnarkosninganna
í Ölfusi á komandi vori þá yrðu 112
manns að gefa kost á sér.

Mikilvægar sveitarstjórnarkosningar að vori
Þ
á má eiginlega segja að N
1 kosningaslagurinn sé í
uppsiglingu svo tíðar hafa
kosningar til Alþingis verið á síðustu árum. Þjóðin komin með kosningaleiða sem mikilvægt er að hún
hristi af sér. Sveitarstjórnarkosningar
eru á fjögurra ára fresti sama á hverju
gengur. Gangi samstarf ekki upp á
milli samstarfsflokka í sveitarstjórnum hvílir sú ábyrgð á sveitarstjórnarmönnum að mynda meirihluta innan
kjörtímabilsins. Það er athugandi að
þingheimur byggi við þau skilyrði að
flokkar geti ekki hlaupist frá ábyrgð
og verkum eins og við höfum upplifað. Þjóðin sýndi Bjartri framtíð rauða
spjaldið fyrir slíka framkomu sem
ætti að vera öðrum til áminningar
um að hlaupast ekki undan ábyrgð.

Þjónar fólksins

Ég hef átt í góðu samstarfi við fjölmarga sveitarstjórnarmenn í Suðurkjördæmi. Við erum heppin hvað
gott fólk hefur valist í sveitarstjórnir
í kjördæminu og mín skoðun er sú að
þar séu allir að gera sitt besta. Eðlilega
greinir fólki á um leiðir og við sjáum
hlutina hvert og eitt með okkar pólitísku gleraugum. Samstarf alþing-

is- og sveitarstjórnarmanna þarf að
vera gott og við getum öll gert betur
í því annars góða samstarfi. Við höfum þá sömu skyldu að þjóna fólkinu
í landinu og sveitarfélögunum sem
er annað mikilvægasta stjórnsýslustig landsins. Klárlega hefur hallað á
sveitarfélögin í samskiptum við ríkisvaldið á umliðnum árum. Yfirfærsla grunnskólans á símum tíma varð
sveitarfélögunum dýrari en upphaflega var ráð fyrir gert og þar þarf ríkið
að gera betur.
Skólastarfið er orðið umfangsmeira og kostnaðarsamara og við
það bætist kennaraskortur og álag á
kennara hefur aukist með fjölmenningarsamfélagi, skóla án aðgreiningar
og að mér finnst á kennurum, fleiri
vandamálum tengdum framkomu
nemenda. Klárlega verður að bæta
starfsumhverfi og kjör kennara til
að alvarlegur flótti verði ekki úr stétt
kennara. Það sama má segja um yfirfærslu á málefnum fatlaðra sem var
mun þyngri baggi en fyrir var séð og
biðlistar fleiri og lengri en fram kom
við yfirfærsluna. Þá eru auknar kröfur settar á herðar sveitarfélögunum
og með upptöku NPA þjónustu fyrir
fatlaða sem er tækifæri til nýs lífs fyr-

ir marga, en því fylgir mikill kostnaður. Þar hafa sveitarfélögin gert kröfu
um aukna þátttöku ríkissjóðs eða úr
25% í 30%.

Spegill samfélagsins

Það er því krefjandi og erfitt umhverfi
sem sveitarstjórnarmönnum er búið
á Íslandi. Nálægðin við kjósendur og
návígið þegar hagsmunir sveitarfé-

lagsins og íbúanna skarast er álagið
oft mikið. Því fylgir líka mikil ábyrgð
að halda um fjármál sveitarfélagsins,
bera ábyrgð í skipulagsmálum sem oft
geta verið afar þungur málaflokkur
eins og félagsmálin sem reyna á þolrif þeirra sem þar eru í forystu. Það
er því mikilvægt að reyndur og fjölbreyttur hópur íbúa í hverju sveitarfélagi setjist í stjórn þess svo sveitarstjórnin spegli sem best samfélagið.
Til þess að svo verði þarf að bæta kjör
og aðstæður þeirra sem gefa kost á sér
til ábyrgðarstarfa í sveitarfélögunum.
Því miður líta margir svo á að
sveitarstjórnarmenn eigi að vinna
hálfgerða þegnskylduvinnu í samfélaginu. Þeir eigi að taka mikla
ábyrgð, leggja mikið á sig en fá lítið
greitt fyrir. Nú er svo komið víða að
reynslufólk fæst ekki til að taka átt í
sveitarstjórnum vegna álags og lélegar kjara og aðstæðna. Launin fyrir
neðan allar hellur og fólk fær lítinn
tíma til undirbúnings að setja sig inn
í flókin mál. Þessu verður að breyta.
Ég heyri í mörgum sveitarstjórnarmönnum sem vinna sjálfstætt eða
hjá einkaaðilum að þeir eru að leggja
árar í bát. Vinnutap er tilfinnanlegt en
tímafrekir fundir og ráðstefnur sem

nauðsynlegt er að sækja til að fylgjast
með málum er ekki greitt fyrir nema
að hluta. Þessi staða þýðir að sveitarstjórnarmenn verða í ríkara mæli
að treysta á embættismenn en verða
síðan í lok dagsins að bera ábyrgð á
verkum og ákvörðunum sem þeir
hefðu sjálfir þurft meiri tíma til að
undirbyggja ákvarðanir sínar á.

Mætum á kjörstað í vor

Ég hvet því okkur öll til að sýna sveitarstjórnarkosningum í vor tilhlýðilega virðingu og mæta á kjörstað
þar sem hver greiðir atkvæði með
sínu nefi. Þannig treystum við sveitarstjórnarstigið og stöndum hvert
og eitt vörð um fulltrúum okkar í
sveitarstjórninni. Bætum kjör þeirra
og aðstöðu sem axla ábyrgð á sameiginlegum hagsmunum sveitarfélaganna og ef til vill eru fráfarandi
sveitarstjórnir bestar til að leggja þá
línu í lok kjörtímabilsins. Þeir vita
hvað þarf til að eðlileg laun komi fyrir mikla vinnu og ábyrgð sem hver
og einn sveitarstjórnarmaður þarf að
rísa undir.
Ásmundur Friðriksson
alþingismaður.
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Ný tegund sjónvarpsefnis nýtur vinsælda
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Þúsundir fylgjast með örsjónvarpsþáttum Árnýjar og Daða frá Kambódíu

D

aði Freyr Pétursson og Árný
Fjóla Ásmundsdóttir, sem áttu
góðu gengi að fagna í Söngvakeppni Ríkissjónvarpsins 2017 með
lagið „Hvað með það?“, eru nú stödd í
Kambódíu og senda frá sér ferðaþætti
í samvinnu við RÚV sem hafa notið mikilla vinsælda. Fyrsti þátturinn
sem fór í loftið hefur fengið 24 þúsund
áhorf á Facebook en til samanburðar
má nefna að fjöldi þeirra sem „líkar“
við almenna Facebook-síðu RÚV er 21
þúsund. Fjórði þátturinn hefur notið
mestra vinsælda til þessa en 55 þúsund
manns hafa horft á hann. Í þeim þætti
semur Daði tónlist upp úr hljóðprufum
sem þau Árný tóku upp í nærumhverfi
sínu í bænum Kampot í Kambódíu.
Þáttunum er ætlað að koma til móts
við ungt fólk sem sækir sér frekar afþreyingu gegnum samfélagsmiðla og
netið en línulega dagskrá sjónvarpsins.

Daði og Árný
í Kambódíu

Í umsjá Árnýjar
og Daða frá a til ö

Þættirnir „Árný og Daði í Kambódíu“
eru stuttir, um það bil átta mínútna
langir, og birtast á Sarpinum og Facebook á þriðjudögum og föstudögum.
Árný og Daði sjá alfarið um gerð þáttanna og segjast skipuleggja vikuna út
frá þeim. „Við reynum að fara á viðburði
eða á ákveðna staði og hitta skemmtilegt fólk,“ segir Árný. Hún segir að þau
styðjist ekki við eiginlegt handrit. Aftur
á móti leggi þau upp með að hafa annars
vegar einskonar ferðablogg og hins
vegar þema, eins og tónlist eða áskorun
í formi sandkastalakeppni, einu sinni í
viku hvort. Saman grófklippa þau efnið
en Daði sér síðan um eftirvinnslu auk
þess sem hann semur alla tónlist sem
flutt er í þáttunum.

Framleitt fyrir RÚVnúll

Árný segir að það hafi lengi verið
draumur hjá þeim Daða að fara saman
út í heim og kynnast framandi menningu. Þau hafi verið búin að ákveða að
fara til Kampot í Kambódíu, og gælt við
þá hugmynd að gera þætti um dvölina,
þegar þau sáu RÚV auglýsa hugmyndadaga. „Við sendum inn okkar hugmynd
og vorum svo kölluð inn í viðtal þar
sem við kynntum hugmyndina betur
og þeim leist svona ljómandi vel á,“ seg-

fyrir NRK, norska ríkissjónvarpið. Daglega var hægt að nálgast nýja örþætti á vef
NRK sem síðan voru teknir saman í einn
lengri þátt í lok vikunnar. Þá mátti fylgjast
með sögupersónunum á Instagram. Eitt
af því sem einkennir þessa nýju tegund
sjónvarps er einmitt aukin samskipti á
milli áhorfenda og dagskrárgerðarfólks í
gegnum samfélagsmiðla.

Gleði sem smitar út frá sér

ir Árný. Ingólfur Bjarni Sigfússon, vefog nýmiðlastjóri, staðfesti að þættirnir
„Árný og Daði í Kambódíu“ eru framleiddir fyrir RÚVnúll sem er ný þjónusta RÚV fyrir ungt fólk. RÚVnúll er
liður í teyminu „Númiðlun – Rás 2“
en það leggur upp með að bjóða upp
á síkvika dagskrárgerð á vef, í útvarpi
og á samfélagsmiðlum eins og fram
kemur á vef RÚV. Þessi aukna áhersla á
efni fyrir ungt fólk birtist skýrt í stefnu
RÚV til ársins 2021 sem lögð var fram
síðastliðið vor. Þá var tilkynnt að markvisst ætti að auka það fé sem lagt er í
dagskrárefni fyrir aldurshópinn 15 til
29 ára. Í ljósi þess að RÚVnúll leitast
við að ná betur til yngri kynslóðarinn-

ar er þó áhugavert, eins og Árný hefur
bent á, að áhorfstölur á Facebook sýna
að stærsti áhorfendahópur Árnýjar og
Daða eru konur á miðjum aldri.

Ný tegund af sjónvarpi

RÚVnúll framleiddi einnig þættina
„Hvað í fjandanum á ég að kjósa?“ sem
voru í umsjón Ingileifar Friðriksdóttur
og sýndir í aðdraganda þingkosninganna
síðastliðið haust. Þeir voru líkt og „Árný
og Daði í Kambódíu“ einungis birtir á
Sarpinum og Facebook en ekki í línulegri
dagskrá í sjónvarpinu. Örsjónvarpsþættir
sem þessir eru nýjung á Íslandi en eiga sér
erlendar fyrirmyndir. „Skam“ er dæmi
um slíka þætti en þeir voru framleiddir

Með virkni á samfélagsmiðlum vill RÚV
ná til víðari hóps og þá sérstaklega til
yngra fólksins. Árný segir að markmið
þeirra Daða fyrir RÚV sé að víkka út
miðla þeirra með áherslu á vefsíðuna,
Facebook og Snapchat. Stór hluti af tíma
Árnýjar og Daða í kringum þáttagerðina
fer einmitt í að svara fyrirspurnum og
ummælum sem þeim berast frá ungu
fólki í gegnum Snapchat og Facebook.
Þau hvetja áhorfendur sína til að senda
sér skilaboð, hugmyndir og áskoranir
sem gætu komið fram í þættinum. „Við
viljum hafa þættina svolítið gagnvirka,
þannig að fólk geti tekið þátt og haft
áhrif,“ segir Árný. Þeim finnist gaman
að fá viðbrögð við þáttunum og þau vilji
gjarnan fá að vita hvað áhorfendum líkar vel og hvað megi betur fara. Að sögn
Árnýjar eiga þættirnir fyrst og fremst að

MagnesíuM

Karítas Hrundar Pálsdóttir

vera skemmtilegir áhorfs þó að þeir hafi
einnig fróðleiksgildi. Persónulega langi
þau einfaldlega að sýna fólki hvernig það
er að flytja til framandi lands og koma sér
fyrir þar. „Markmið okkar eru í raun ekki
flóknari en svo að hafa gaman sjálf og láta
gleðina smita út frá sér,“ segir Árný.
Karítas Hrundar Pálsdóttir.
Greinin birtist einnig á hugras.is,
vefriti Hugvísindasviðs Háskóla Íslands.

Kísill

Hin fullkomna tvenna
fyrir Heilsu og fegurð
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Myndir: Ásmundur Lárusson.
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Dynkur og Geysir í Búrfelli 2
Hljóðsokkar á stóla
Dempar hljóð um allt að 18dB.
Minnkar slit á gólﬁ.
Má þvo í þvottavél.
Mjög létt að setja á og taka af.
Bráðnauðsynlegt í skóla, mötuneyti
og allstaðar þar sem að fjölmenni
kemur saman.

Verð 862 kr. stykkið
(Þrír litir)

Leitið tilboða í stærri kaup
www.stalidjan.is

Stáliðjan ehf - Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Lionsklúbbarnir Dynkur og Geysir heimsóttu
Landsvirkjun í lok janúar og skoðuðu framkvæmdir
við Búrfell 2. Myndir Ásmundur Lárusson.

Er bíllinn tilbúinn
fyrir kuldann í vetur?

TUDOR

ðþjónust
ra

Mikið úrval - Traust og fagleg þjónusta

a

H

alltaf öruggt start
eftir kaldar nætur.

Við mælum
rafgeyma og
skiptum um.
Bíldshöfða 12 • 110 Rvk • 577 1515 • skorri.is

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Sm i ðju v eg i 40, gul gata , Kó pavo g i
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Íslenska fyrir útlendinga í Vík
Icelandic for foreigners in Vík - Kurs islandzkiego dla obcokrajowców w Víku

Í

slenskunámskeið fyrir útlendinga
(byrjendanámskeið)
verður
haldið í Vík frá 12. febrúar – 13.
apríl ef næg þátttaka fæst. Kennt verður á mánudögum og miðvikudögum.
Til að skrá sig á námskeiðið þarf
þátttakandi að hafa íslenska kennitölu.
Kennari: Anna Lára Pálsdóttir
Staður: Kötlusetur-Víkurbraut 28
Tími: 19.00-21.00
Vinsamlegast staðfestið þáttöku
fyrir 9.febrúar 2018
Nánari upplýsingar fást hjá Áslaugu Einarsdóttur í síma 853-8055
eða með tölvupósti aslaug@fraedslunet.is

I

celandic courses for beginners
( Icelandic I) will be held in Vík
from February 12th til April 16th
2018. The courses will be on Mondays
and Wednesdays provided if there are
enough participants enlisted. In order
to sign up an icelandic ID-number is
needed.
Teacher: Anna Lára Pálsdóttir
Place: Kötlusetur-Víkurbraut 28
Time: 19.00 – 21.00
Please confirm participation before February 9th 2018.
For further information contact
Áslaug Einarsdóttir, telephone 8538055 or e-mail aslaug@fraedslunet.is

Íslenskunámskeið fyrir útlendinga
(Íslenska II) verður haldið í Vík frá
12. febrúar – 16. apríl ef næg þátttaka
fæst. Kennt verður á mánudögum og
miðvikudögum.
Til að skrá sig á námskeið þarf
þátttakandi að hafa íslenska kennitölu.

Icelandic courses (Icelandic II) will be
held in Vík from February 12th until
April 16th 2018. The courses will be
on Mondays and Wednesdays provided if there are enough participants enlisted. In order to sign up an icelandic
ID-number is needed.

Kennari: Anna Lára Pálsdóttir
Staður: Kötlusetur-Víkurbraut 28
Tími: 16.30-18.30

Teacher: Anna Lára Pálsdóttir
Place: Kötlusetur-Víkurbraut 28
Time: 16.30-18.30

Vinsamlegast staðfestið þáttöku
fyrir 9. febrúar 2018.
Nánari upplýsingar fást hjá Áslaugu Einarsdóttur í síma 853-8055
eða með tölvupósti aslaug@fraedslunet.is

Please confirm participation before February 9th 2018
For further information contact
Áslaug Einarsdóttir, telephone 8538055 or e-mail aslaug@fraedslunet.is
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K

urs islandzkiego dla początkujących (Icelandic I) będzie prowadzony w Víku od 12 lutego
do 16 kwietnia 2018. Zajęcia odbywaċ
się będą w poniedziałki i środy. Głównym warunkiem kursu jest wystarczająca ilośċ uczestników. Aby zarejestrowaċ
się na zajęcia potrzebny jest islandzki
numer identyfikacyjny (kennitala).
Nauczyciel: Anna Lára Pálsdóttir
Miejsce: Kötlusetur (Centrum Informacyjne) – Víkurbraut 28
Godz. zajęċ: 19.00 – 21.00

Zapisy trwają do 8 lutego 2018.
W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktowaċ z Áslaug Einarsdóttir - telefon: 853-8055,
e-mail: aslaug@fraedslunet.is
Kurs islandzkiego, drugiego stopnia
(Icelandic II) będzie prowadzony w
Víku od 12 lutego do 16 kwietnia
2018. Zajęcia odbywaċ się będą w
poniedziałki i środy. Głównym warunkiem kursu jest wystarczająca
ilośċ uczestników. Aby zarejestro-

waċ się na zajęcia potrzebny jest
islandzki numer identyfikacyjny
(kennitala).
Nauczyciel: Anna Lára Pálsdóttir
Miejsce: Kötlusetur (Centrum Informacyjne) – Víkurbraut 28
Godz. zajęċ: 16.30 – 18.30
Zapisy trwaja do 8 lutego 2018.
W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktowaċ z Áslaug Einarsdóttir - telefon: 853-8055,
e-mail: aslaug@fraedslunet.is

NÝTT IÐNAÐARRÝMI TIL SÖLU
Á EGILSSTÖÐUM

Til sölu 75m2 hálft bil, 150m2 heilt bil eða stærri einingar í
þessu 1500m2 10 eininga húsi sem til stendur að byggja í ár.
Möguleiki er á millilofti ef menn myndu vilja það á einhverjum tímapunkti. Einnig er hægt að skipta upp bilum
á milli manna ef samkomulag um það næst.
Upplýsingar í síma 862-8810, Raggi
eða í mail: raggi@bruarsmidir.is
www.bruarsmidir.is - Brúarsmiðir ehf

VIÐ SELJUM ALLSKYNS HÚSNÆÐI - ALLT NÝSMÍÐI
Kynntu þér málið á www.bruarsmidir.is

84m2 á Dalvík

60m2
Kletti Reykjavík

10.5m2
grillhús/heitapottshús
skothús/skíðaskáli


















2018 árgerðir Hobby
húsbílar og hjólhýsi
Hjólhýsi frá 2.800.000 kr. og nýir
húsbílar frá 7.900.000 kr.

Hef til afgreiðslu
Hobby 2018 árgerð
Mikið af aukabúnaði, meiri burðargetu, Sjónvarpsfestingu, gólfhita,
Rúmbreytingu, Rafgeymakerfi,
einnig Markisur, uppblásin fortjöld,
Alde, sólarsellur og fleira í boði.

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 770CL Landhús - 5.660.000 kr.
Fleiri gerðir einnig.

Mitsubishi Outlander PHEV
2.0 Plug-In Hybrit 4x4
Til afhendingar í febrúar 2018.
IntEnsE Plús - Verð 4.200.000 kr.

Sjálfsk, 360gráðu myndavél, 18” álfelgur, 50/50 leður, Lyklalaust
aðgengi, Upphitað Leðurklætt aðgerðastýri, Hiti í sætum, App
tenging til að forhita bíl og stýra hleðslu, Samlitir, aðfellanlegir
rafstillanlegir og upphitaðir hliðarspeglar, Útvarp með snertiskjá.

5 ára
áby rg ð

Af hentir í
Reykjavík eða
Egilsstöðum

tilboð

Dráttarkúla og 4 vetrardekk á 17” álfelgum kr. 200.000

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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Fyrirlestrar um umhverfismál
F
immtudaginn 8. febrúar mun
umhverfisnefnd Hveragerðisbæjar standa fyrir tveimur
áhugaverðum fyrirlestrum í grunnskólanum. Þar munu Stefán Gíslason
og
umhverfisstjórnunarfræðingur
Arngrímur Sverrisson rekstrarstjóri
Gámaþjónustunnar fjalla um umhverfismál frá ýmsum sjónarhornum.
Stefán Gíslason er eigandi ráðgjafafyrirtækisins Environice í Borgarnesi en hann hefur haft ráðgjöf
um umhverfismál að aðalstarfi í rúm
19 ár. Undanfarið hefur hann meðal
annars aðstoðað sveitarfélög á starfssvæði Sorpstöðvar Suðurlands við
greiningu á stöðu umhverfismála og
helstu valkostum í meðhöndlun úrgangs. Stefán hefur einnig sinnt ráðgjöf um orkumál, loftslagsmál, umhverfisvottanir og íbúasamráð fyrir
ráðuneyti, sveitarfélög og opinberar
stofnanir. Hann hefur auk þess staðið fyrir fræðslu fyrir almenning um
umhverfismál m.a. með reglulegum
pistlaskrifum fyrir Ríkisútvarpið,
kennslu í háskólum og miðlun umhverfisupplýsinga á netmiðlum.
Í erindi sínu á fimmtudaginn
næsta mun Stefán fjalla um stöðu umhverfismála á Suðurlandi og um stöðu
Hveragerðisbæjar í samanburði við
önnur sveitarfélög á svæðinu. Hann

mun einnig koma inn á mikilvægi
þess að draga úr sóun auðlinda og
hvernig einstakir íbúar geti tekið þátt í
þeirri viðleitni. Í því sambandi verður
notkun á plasti tekin sem dæmi.
Arngrímum Sverrisson er rekstrarstjóri Gámaþjónustunnar h.f. en
fyrirtækið hefur verið í fararbroddi
í flokkun og endurvinnslu úrgangs
frá því það hóf starfsemi árið 1984.
Fyrirtækið og dótturfélög þess sinna
sorphirðu víðsvegar um land og þar á
meðal í Hveragerði en fyrirtækið tók
við sorphirðu í bænum auk þjónustu
við gámasvæði bæjarins árið 2014.

Í erindi sínu mun Arngrímur meðal annars fjalla um endurvinnslu úrgangs og flokkun. Hann mun einnig
fari yfir stöðu mála varðandi sorphirðu
í Hveragerðisbæ. Einnig mun hann
fjalla um flokkun lífrænna efna og
meðhöndlun þeirra hjá fyrirtækinu.
Umhverfisnefnd Hveragerðisbæjar hvetur bæjarbúa til að fjölmenna á
þessa áhugaverðu fyrirlestra enda um
einstakt tækifæri að ræða til að fræðast um umhverfismál í nærumhverfinu og í víðara samhengi. Aðgangur
er ókeypis meðan húsrúm leyfir.
www.hveragerdi.is

Guðrún Heiða bætti HSK
metið í langstökki kvenna

G

uðrún Heiða Bjarnadóttir,
keppandi Umf. Selfoss, setti
HSK met í langstökki kvenna
á Stórmóti ÍR sem var haldið í Reykjavík dagana 20. – 21. janúar sl.
Guðrún Heiða stökk 5,77 metra í
sjöttu og síðustu tilraun og bætti þar
með 21 árs gamalt met Sigríðar Önnu
Guðjónsdóttur um einn sentimetra.
Þá tvíbætti hún eigið met í 20-22
ára flokki, en hún stökk 5,62 metra í

fjórðu umferð langstökkskeppninnar.
Ársgamalt met hennar í þeim flokki
var 5,59 metrar.
Máni Snær Benediktsson úr Umf.
Hrunamanna bætti HSK metið 3.000
metra hlaupi í 16 – 17 ára flokki á mótinu.
Hann hljóp á 10;36,75 mín., en gamla
metið var tveggja ára gamalt, 10;45,52 mín.
og var í eigu Ástþórs Jóns Tryggvasonar.
Uppfærð HSK metaskrá má sjá á
www.hsk.is.

Yfirburðarsigur
Sunnlendinga á MÍ
í frjálsum 11-14 ára

M

eistaramót Íslands í frjálsíþróttum í flokkum 11-14
ára fór fram í Kaplakrika í
Hafnarfirði í lok janúar.
Fjölmennt lið af sambandssvæði
HSK tók þátt og stóð sig frábærlega.
Lið HSK/Seloss vann stigakeppnina
örugglega, hlaut samtals 875,5 stig.
FH varð í öðru sæti með 559,5 stig og
Breiðablik varð í þriðja með 287,5 stig.
Liðið vann stigakeppnina í fjórum
flokkum, í 11, 13 og 14 ára flokkum
pilta og 12 ára flokki stúlkna.

Alls unnu keppenndur HSK/Selfoss 51 verðlaun á mótinu, 14 gull, 17
silfur og 20 brons.
Eitt HSK met féll á mótinu, en
strákarnir í 14 ára flokki bættu HSK
metið í 4x200 megra hlaupi þegar þeir
hlupu hringina fjóra á 1;47,82 sek.og
bættu tveggja ára gamalt met sveitar
HSK/selfoss um 0,06 sek. í sveitinni
voru Sebastian Þór Bjarnason Goði
Gnýr Guðjónsson, Haukur Arnarsson
og Sæþór Atlason.
Heildarúrslit mótsins má sjá á fri.is.

Grunnskólamót HSK
í glímu 7. febrúar nk.

G

runnskólamót HSK í glímu
sem verður haldið í íþróttahúsinu í Reyholti miðvikudaginn 7. febrúar næstkomandi og
hefst kl. 11:00.
Þátttökuréttur
Keppnisrétt eiga allir grunnskólar
í Árnes- og Rangárvallasýslu. Hver
skóli má senda fjóra keppendur í
hvern keppnisflokk. Keppendur geta
því mest orðið átta í hverjum bekk,
þ.e. 4 strákar og 4 stelpur.

Aldursflokkar

5. bekkur drengja og stúlkna
6. bekkur drengja og stúlkna
7. bekkur drengja og stúlkna
8. bekkur drengja og stúlkna
9. bekkur drengja og stúlkna
10. bekkur drengja og stúlkna
Þrír efstu í hverjum bekk fá verlaunapening. Stigakeppni er milli
skólana um fjóra veglega farandgripi.
Bekkjunum er skipt í tvennt í stigakeppninni 5.-7. bekkur saman og
8.-10. bekkur saman, stúlkur annars
vegar og drengir hinsvegar.
Stigaútreikningur er sem hér segir: Sigurvegari fær 6 stig, annað sætið
gefur 5 stig, osfr.

Þátttökutilkynningar þurfa að berast til Stefáns Geirssonar formanns
Glímuráðs HSK á nefangið stegeir@
hotmail.com í síðasta lagi um hádegi
mánudaginn 5. febrúar nk.
Þátttökulið eiga að mæta í Íþróttahúsið í Reykholti kl. 10:40, eða 20 mín.
áður en keppni hefst. Fararstjórar
þurfa að staðfesta skráningu og láta
vita um forföll og nafnabreytingar. Í
lok móts verður verðlaunaafhending.
Nánari upplýsingar veittar á skrifstofu
HSK í síma 482 1189.

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Lúði
Plastysis
Aukreitis

Plastbítur
Virus Plastikus

Spuri
Flaskus Flaskus

Ískóli
Plastus Vesenis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Slorsíli
Úrgangus Óþolandis

Ef plastnotkun þróast áfram eins og hún er í dag þá er því spáð að árið
2050 verði jafnmikið af plasti og fiski í höfunum í kílóum talið. Leggðu þitt
af mörkum og tryggðu að allar drykkjarumbúðir á þínu heimili skili sér
í Endurvinnsluna. Þannig leggur þú þitt af mörkum og færð greitt fyrir það!

Maghnútur
Sodapop Virus

Skarskólpi
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

3. tölublað
2. árgangur
Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

NÝTT

Tveir diskar.

1.395

Sigurður og Guðni forseti.

41114703

Tveir bollar með
undirskál.

1.495
41114704

Kanna

Tvær könnur.

1.195
41114705

Komið í takmörkuðu upplagi!
Alessi er ítalskt framleiðslufyrirtæki eldhúsvöru, stofnað 1921.
Síðustu ár hefur Alessi getið sér frægðar fyrir frábært samstarf
við helstu hönnuði samtímans og má þar helst nefna hinn franska
Philippe Starck. Í þetta sinn bjóðum við upp á diska, kaffisett og
skálar - komdu og skoðaðu fallegar vörur.

1.sæti

Ruslafata

Frábært verð
Ítalskur gæðakristall.
6 stykki. 210ml.

3.995
41114711

10.495
40 l. Skynjari opnar
- snertilaust. Rauð.

9.745

25%
afsláttur

41114718
Almennt verð: 12.995

ENN MEIRA ÚRVAL Í VERSLUN

Nýtt blað

í borðplötunni
Nanótækni straujar út
þú
Kámfrí og
allar rispur.

Riminiiðum, 19mm .
JKE
gripum
filma á framhl
stum
Hvít
með innfræ
þykkt MDF

ldum
„Við vö hús“
JKE eld Atli
-Lilja og ar
Fann

pizzur

50 l. Skynjari opnar
- snertilaust. Svört.

41114717
Almennt verð: 13.995

Vínglös kristall

sem
t vörumerki
í
n er dansk
breiða línu
JKE Desig
á einstaklega flokki.
býður upp
í hæsta gæða
innréttingum
mjög
hafa verið
nar frá JKE
fyrst á
Innréttingar
þær komu
allt frá því
vinsælar
árið 1970.
ðinn
marka
örku,
ila í Danm
dreifingarað
JKE er með
Íslandi.
ð og nú á
Noregi, Svíþjó

Frábærar

1.195

Kaffibolli

TILBOÐ

Þ

ann 11. janúar sl. veitti forseti
Íslands Guðni Th. Jóhannesson
Menntaverðlaun
Suðurlands
2017 við hátíðlega athöfn í Fjölbrautaskóla Suðurlands. Sigurður er sérstaklega vel að þeim kominn eftir einstakt
starf á þeim vettvangi um langt árabil.
Þetta var í tíunda sinn sem verðlaunin eru veitt og ákvað úthlutunarnefnd
á vegum Samtaka Sunnlenskra Sveitarfélaga að veita Sigurði Sigursveinssyni,
framkvæmdastjóra Háskólafélag Suðurlands og fyrrum skólameistara Fölbrautaskóla Suðurlands, verðlaunin fyrir framlag sitt til eflingar menntunar á
Suðurlandi með aðkomu sinni að átaksverkefnum í tengslum við uppbyggingu
grunnnáms á háskólastigi sem og að
stuðla að bættri aðstöðu til fjarnáms.
Alls voru 29 meðmælendur sem stóðu
að tilnefningunni, en þar segir m.a.:
„Sigurður á langan og farsælan feril í menntamálum og rannsóknum á
Suðurlandi, m.a. sem skólameistari Fjölbrautaskóla Suðurlands og hefur síðastliðin ár gegnt starfi framkvæmdarstjóra
Háskólafélags Suðurlands.
Hann hefur lagt sig fram við eflingu
menntunar á Suðurlandi til að mynda
með aðkomu sinni að átaksverkefnum
í tengslum við uppbyggingu grunnnáms á háskólastigi sem og að stuðla
að bættri aðstöðu til fjarnáms. Er það
í anda þeirrar byggðarstefnu sem er í
gildi á Suðurlandi. Innan hennar er
lögð áhersla á að hækka menntunarstig landshlutans, auka aðgengi að
símenntun á svæðinu og kynna framboð háskólanáms.
Lykillinn að aukinni menntun og
þekkingu er talinn felast í aðgengi íbúa
að skólastofnunum á hverju svæði fyrir
sig. Hafa verkefni Sigurðar undanfarin
misseri snúið að því ásamt eflingu háskólamenntunar á Suðurlandi.
Einstakt viðmót Sigurðar sem einkennist af metnaði, áhuga, þolinmæði,
umhyggju og sveigjanleika í garð þeirra
sem nýta aðstöðuna í Fjölheimum er til
fyrirmyndar og til eftirbreytni.“

Tvær skálar.

41114700

TILBOÐ

Menntaverðlaunin
til Sigurðar

Skál

á
Sjá meira o.is
www.byk

Auðvelt að versla á byko.is

JKE innréttingar, Alessi, RCR kristall, ruslafötur
með snertilausri opnun, tússtöflumálning, litur
mánaðarins, ryksugur, háþrýstidælur, bílavörur,
parket, flísar og ljós - eitthvað fyrir alla!

Skoðaðu á byko.is

Villtu auglýsa í suður?

Auglýsingasíminn er 578 1190

Auglýsingin er birt með fyrirvara um prentvillur og/eða myndabrengl. Tilboð gilda 19. febrúar eða á meðan birgðir endast.

Matardiskur

