è Fjöldi sýninga, tónleika og annarra viðburða fyrir
alla fjölskylduna en í ár er hátíðin tileinkuð 20 ára
afmæli Sveitarfélagsins Árborgar.
è „Gaman saman“ vegabréfaleikurinn á sýnum stað.
è Afmælistónleikar miðvikudaginn 18. apríl
kl. 20:00 og opnunarhátíð fimmtudaginn 19. apríl.

Nánar um hátíðina á www.arborg.is
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Leiðari bls. 4

FALLEGIR LEGSTEINAR

Afsláttur

fram að páskum
af öllum legsteinum

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Mynd; skipulag.is

Vopn til að hafna framkvæmdaleyfi Hvammsvirkjunar

A

nna Björk Hjaltadóttir, formaður Gjálpar, félags um atvinnuuppbyggingu við Þjórsá,
segir það áfall að Landsvirkjun hyggist halda áfram með Hvammsvirkjun, þrátt fyrir
það álit Skipulagsstofnunar að áhrifin verði talsvert eða verulega neikvæð á landslag
og ferðaþjónustu. „Eina mótvægisaðgerðin sem myndi skipta máli og virka, væri að sleppa
uppistöðulóni virkjunarinnar“ segir Anna Björk, sjá bls. 2.

Bændum
brugðið bls. 4.

Guðmundur
í Set bls. 12.

Skortur á
hamingju bls. 10.

Ný og glæsileg varahlutaverslun
Sérhæfð fyrir atvinnubifreiðar og tæki

Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

555-8000
Álhellu 8, 221 Hafnarfirði
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Stóra-Núpskirkja tekin í
notkun eftir endurbætur

S

unnudaginn 18. mars var StóraNúpskirkja í Skeiða- og Gnúpverjahreppi tekin í notkun á ný
eftir gagngerar endurbætur. Afskaplega vel þykir hafa tekist til við lagfæringarnar á þessari einstaklega fallegu
kirkju.
Saga kirkjunnar á Stóra-Núpi er sú
að árið 1770 lét Brynjólfur sýslumaður
Sigurðsson reisa á Stóra-Núpi útbrotakirkju, sem var byggð úr grjóti, torfi
og timbri, sem fékkst úr herskipinu
Göthemborg eftir að það strandaði á
Hafnarskeiði við Ölfusárósa árið 1718.
Kirkjan, sem nú stendur, var reist 1909
eftir teikningum Rögnvaldar Ólafssonar.
Mynd: Hrafnhildur Ágústsdóttir,
Stöðulfelli.

Gunni Þórðar á
Hótel Grímsborgum

S

íðustu forvöð
eru nú til að
sjá tónlistarveislu Gunna Þórðar og félaga á Hótel
Grímsborgum.
Þriggja
rétta
máltíð,
tónleikar,
skemmtisögur, gleði
og dans á hinu einsaklega
glæsilega
Hótel Grímsborgum.
Eftir tónleikana
verður góð stemning
þar sem spiluð verður tónlist frá árum
Hollywood skemmtistaðarins.
miðNokkrir
ar eru enn lausir laugardagskvöldið
24.mars.

Skeiða- og
Gnúpverjahreppur

Álit Skipulagsstofnunar vopn
til að hafna framkvæmdaleyfi

A

nna Björk Hjaltadóttir, formaður Gjálpar, félags um
við
atvinnuuppbyggingu
Þjórsá, segir það áfall að Landsvirkjun hyggist halda áfram með
Hvammsvirkjun þrátt fyrir það
álit Skipulagsstofnunar, að áhrifin
verði talsvert eða verulega neikvæð á landslag og ferðaþjónustu.
Eina mótvægisaðgerðin sem myndi
skipta máli og virka, væri að sleppa
uppistöðulóni virkjunarinnar.
Skipulagsstofnun gaf fyrri í vikunni út álit sitt á hluta umhverfisáhrifa vegna Hvammsvirkjunar, og
er umhverfismatinu þar með lokið. Stofnunin telur áhrif á landslag
verulega neikvæð og áhrif á ferðaþjónustu og útivist talsvert neikvæð.
Landsvirkjun og oddviti hrepps-

nefndar Skeiða- og Gnúpverjahrepps telja þetta ekki hafa áhrif á
virkjunina.
Anna Björk segir gott að fá þetta
álit Skipulagsstofnunar. „En það er
samt mjög svekkjandi og áfall að
Landsvirkjun ætli að halda áfram
að göslast með þessa framkvæmd,“
sagði Anna Björk í samtali við Ríkisútvarpið.
Hún segir að með þessari niðurstöðu sé sveitarstjórnin komin með
vopn til að hafna umsókn um framkvæmdaleyfi. „Það er lónið sjálft
sem hefur þessi neikvæðu áhrif. Ég
get ekki séð að það að láta stíflugarða
líta vel út geti haft einhver áhrif. Eina
mótvægisaðgerðin sem myndi virka
þarna er að sleppa því að hafa lón“,
sagði Anna Björk í sama viðtali.

Anna Björk Hjaltadóttir.

Ásta í baráttusætinu

S

jálfstæðisfélögin í Sveitarfélaginu Árborg samþykktu á
fundi í Tryggvaskála þann 8.
mars framboðslista flokksins fyrir
bæjarstjórnarkosningarnar sem
haldnar verða 26. maí nk. Á listanum eru tíu konur og átta karlar.
Fjórir af fimm núverandi bæjarfulltrúum eru í fimm efstu sætunum. Brynhildur Jónsdóttir er ný í 2.
sæti listans og Ásta S. Stefánsdóttir,
framkvæmdastjóri Sv. Árborgar
skipar baráttusætið.

Efstu fimm sæti listans skipa þau:
n Gunnar Egilsson, framkvæmdastjóri og bæjarfulltrúi.
n Brynhildur Jónsdóttir, forstöðuþroskaþjálfi.
n Kjartan Björnsson, rakari og
bæjarfulltrúi.
n Ari Björn Thorarensen, fangavörður
og bæjarfulltrúi.
n Ásta Stefánsdóttir, framkvæmdastjóri sveitarfélagsins
Árborgar og bæjarfulltrúi.

Aðalfundur og listakynning Samfylkingarinnar

S

amfylkingin í Árborg heldur
aðalfund félagsins fimmtudaginn 22. mars kl. 20.00. Að
loknu kjöri stjórnar og hefðbundnum aðalfundastörfum verður tillaga uppstillingarnefndar að fram-

boðlista félagsins til bæjarstjórnar
kynnt og lögð fyrir fundinn. Báðir
núverandi bæjarfulltrúar flokksins,
þau Eggert Valur Guðmundsson, og
Arna Ír Gunnarstóttir, gefa kost á sér
áfram.

Aðstaða í Árnesi –
Umsjón með Þjórsárstofu og
tjaldsvæði- sumarið 2018

Skeiða- og Gnúpverjahreppur auglýsir:
n Aðstöðu til reksturs kaffihúss í félagsheimilinu Árnesi
n Umsjón með gestastofunni – Þjórsárstofu.
n Umsjón með tjaldsvæði við Árnes
Tímabil 1 júní til 31 ágúst 2018.
Störfin geta hentað hvert með öðru fyrir til dæmis tvo aðila.
Umsóknum skal skila eigi síðar en 31. mars n.k. á
skrifstofu Skeiða- og Gnúpverjahrepps á netfangið
kristofer@skeidgnup.is eða í lokuðu umslagi merkt
Árnes 2018.
Nánari upplýsingar veitir Kristófer Tómasson sveitarstjóri.
Sími 486-6100.
netfang: kristofer@skeidgnup.is
Með umsókn skulu fylgja upplýsingar um
menntun og reynslu viðkomandi.

Helgi leiðir lista Framsóknar

H

elgi S. Haraldsson, bæjarfulltrúi, leiðir lista Framsóknar og óháðra í komandi sveitarstjórnarkosningum í
Árborg. Þrír efstu frambjóðendurnir
voru kynntir á vöfflukaffi í Framsóknarhúsinu í vikunni.
Tillaga stjórnar Framsóknarfélags
Árborgar er sú að Helgi leiði listann,

í öðru sæti verði Sólveig Þorvaldsdóttir, verkfræðingur, og í þriðja
sæti verði Guðbjörg Jónsdóttir, verkefnastjóri.
fékk
Framsóknarflokkurinn
14,4% atkvæða í síðustu sveitarstjórnarkosningum og einn bæjarfulltrúa.
framboðsins
Undirbúningur

hefur staðið í nokkurn tíma og hafa
m.a. verið haldnir opnir íbúafundir
á Stokkseyri, Eyrarbakka, Selfossi og
í Tjarnarbyggð. Þar hafa íbúar getað komið á framfæri upplýsingum
um málefni sem brenna á þeim nú í
aðdraganda sveitarstjórnarkosninganna.
Mynd: Gissur Jónsson.

NÝTT
HRAUN
Nýtt Hraun með 56% dökku súkkulaði.
Þú verður að prófa!

G Ó Ð G ÆTI FRÁ GÓU
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Ingimundur Bergmann skrifar:

leiðari

Bændum brugðið
„

Samræmd próf
heyri sögunni til Þ

S

amræmd próf í grunnskólum eru tímaskekkja og þau ber að
leggja af. Allt of mikil áhersla er lögð á þau og áhrif þeirra á
skólastarf og nemendur eru neikvæð. Endurskoða þarf fyrirkomulag prófamála í grunnskólum landsins með það að markmiði að
samræmd próf heyri sögunni til.
Þeirra í stað þarf til dæmis að auka verulega
vægi list- og verklegra greina og færni í mannlegum samskiptum.
Samræmd prófun er óþarfa miðstýring í
skólastarfi. Þangað færist meginþungi kennslunnar og skólastarfið snýst í of miklum mæli um
samræmdu greinarnar. Aðrar sitja eftir og þar
með margir nemendur.
Mestu skiptir að börnunum líði vel í skólanum. Þau komi upp úr grunnskóla
í góðu jafnvægi þar sem styrkleikar þeirra hafa fengið að njóta sín í
skólastarfinu og veikleikarnir ekki
orðið að fyrirstöðu.
Börnin eru blessunarlega ólík
og áhugasvið þeirra fjölbreytt. Það
á ekki að ráða úrslitum um árangur
þeirra í skólanum og sjálfsmyndina
hvernig þeim gekk að klára sig á
stærðfræðiþrautum eða skáldsögum þeim sem valdar hafa verið til
prófs í íslensku.
Auðvitað er mikilvægt að börnin þjálfi með sér færni í hinum
hefbundnu greinum á borð við
íslensku, ensku og stærðfræði, en
það er ekki það sem mestu skiptir
þegar unglingsárin taka við af barnæskunni, heldur það að barninu
farnist almennt vel og fái notið sín
þar sem áhuginn og styrkleikarnir
eru. Hvort heldur það er í erlendum tungumálum, myndmennt eða
móðurmálinu, svo dæmi séu tekin.
Þegar skólagangan er sett í
brennipunkt samræmdra prófa við
lok grunnskólans eru margir nemendur slegnir út af laginu. Þau eru
sett í annan flokk þar sem þeirra besti árangur og áhugi liggur á öðrum
sviðum en þeim sem prófað er samræmt úr.
Það eru ekki rök í málinu að skólarnir þurfi samræmd próf til þess
að meta árangur skólastarfs síns. Það er hæglega hægt að gera með uppbyggilegri og mildari aðferðum en samræmdum prófum sem skila litlu
öðru en kvíða hjá nemendum og ólukkulegum aðferðum við að hrinda
þeim í framkvæmd.
Samræmd mæling í útvöldum greinum er forneskja í skólastarfi.
Framsækið og nútímalegt starf í skólum landsins á að byggjast í ríkari
mæli á styrkleikum hvers nemanda en ekki niðurnjörvuðum mælingum á borð við samræmd próf.

„

Mestu
skiptir að
börnunum líði
vel í skólanum.
Þau komi upp
úr grunnskóla
í góðu jafnvægi
þar sem styrkleikar þeirra
hafa fengið
að njóta sín í
skólastarfinu
og veikleikarnir ekki orðið að
fyrirstöðu.
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eim varð mörgum illa við
bændunum sem hlustuðu á
frjálshyggjuboðskap Kristjáns
Þórs Júlíussonar er hann ávarpaði
Búnaðarþing á dögunum. Svona álíka
mikið brugðið og þegar flokksbróðir hans Pálmi Jónsson skellti á 200%
kjarnfóðurskatti á einni nóttu hérna
um árið.
Þá trúðu spekingarnir því, að með
því að breyta íslensku grasi í köggla
yrði það að kröftugum fóðurbæti og
myndi reynast kúnum líkt og erlent
kornfóður. Vitanlega gekk það ekki
eftir og það vissu kúabændur, en það
var annað og fleira sem lá undir steini.
Hugmyndin var nefnilega að ganga
á milli bols og höfuðs á þeim vísi
að fjölbreytni sem til var að verða í
kjötframleiðslu á þessum tíma með
tilkomu alifugla og svínakjötsframleiðslu. Í framhaldinu var síðan búið
til umfangsmikið endurgreiðslu- og
útreikninga skrímsli sem sem plantað
var niður í höfuðstöðvum Bændasamtakanna. Sem betur fer er það allt
saman liðin tíð og til þess eins í dag að
læra af: víti til varnaðar.
Það sem bændur standa frami fyrir
þessa mánuðina, er annars vegar svokallaður EFTA dómur sem gengur út
á að kaupmönnum sé heimilt að flytja
inn ferst kjöt, egg og mjólkurvörur,
og hins vegar tollasamningur (a.m.k.
stundum kenndur við Sigurð Inga Jóhannsson), frá 2015 sem gerður var til
að liðka til fyrir sölu á kindakjöti.
Samningurinn gefur stórlega
auknar heimildir til innflutnings á
kjúklingakjöti, nautakjöti, svínakjöti
og ýmsum mjólkurvörum inn til Íslands, í skiptum fyrir auknar heimildir
fyrir kindakjötsútflutning frá Íslandi
til Evrópusambandsins. Samningur
þessi er að því leiti til marklaus, að
ekki reynist vera til sá markaður í ESB
fyrir kindakjöt, sem greitt getur framleiðslukostnað þeirrar kjöttegundar
hér á landi. Það var reyndar vitað fyrir,
þannig að gera má ráð fyrir að annað
hafi hangið á kjötspýtu Sigurðar en
látið var í veðri vaka. Hvað það var er
hins vegar ekki með öllu ljóst og hvort
hann var að þóknast versluninni með
þessum samningi eða einhverju öðru
verður ekki reynt að útskýra hér. Hins
vegar muna margir eftir því þegar
hann mætti óvænt í beina útsendingu
á fréttum Ríkissjónvarpsins og tilkynnti að nú ,ættu allir að vera hressir‘,
eins og hann mun hafa orðað það.
Það er ekki nýtt að íslenska stjórnmálamenn dreymi um að að selja
kindakjöt úr landi með þokkalegum
árangri. Sagan greinir frá óralöngu
basli í þá veru langt aftur í tímann,
og ef að líkum lætur má gera ráð fyrir að um ókomna tíð muni það þykja
vænlegt til hagsældar fyrir íslenska
þjóð að greiða með slíkri framleiðslu
til útlendinga. Viðhorfið hefur lengst

af verið að gott ráð við atvinnuvanda
dreifbýlisins sé að framleiða kindakjöt
og hefur þá engu skipt hvort markaður væri til fyrir framleiðsluna eða ekki.
Sauðfjárbændur hafa ítrekað bent
á að finna þyrfti aðra lausn á byggðavandanum og stungið upp á ýmsum
áhugaverðum verkefnum sem þeir
gætu tekið að sér eins og s.s. skógrækt,
umsjón með hálendinu, aðstoð við
ferðamenn, viðhald girðinga o.fl. Á
þær raddir hefur ekki verið hlustað.
Síðustu ár hefur kjötmarkaður
verið í þokkalegu jafnvægi með þeirri
undantekningu að umframframleiðsla
hefur verið á kindakjöti sem nemur
um þriðjung af framleiðslu. Nú er búið
að finna lausn á þeim vanda, þar sem
búið er að koma upp sérstakri stofnun
á vegum ríkisins til að koma því kjöti
til útlanda með góðu eða illu. Þar er
því haldið á lofti sem dæmi um ágæti
íslenskra búskaparhátta að sauðkindin
hafi ráfað óheft um landið síðan árið
874. Finnst sumum sem sú fullyrðing
standist ekki með öllu, og öðrum að
hægt væri að halda ýmsu jákvæðara
á lofti um þá skepnu sem öðrum
fremur hefur haldið lífinu í mönnum
í landinu á liðnum öldum. Hvað sem
því líður, þá er íslenskt lambakjöt til
sölu nú orðið vítt og breitt um heiminn og allt til Japan. Slíkur er krafturinn í þessari útbreiðsluherferð að
menn mundu vart depla auga, þó af
því fréttist, að hið ágæta lambakjöt
væri orðin gjafavara í Nýja Sjálandi
og Ástralíu. Það yrðu þá kannski kaup
kaups, því þaðan er flutt kjöt handa
hungruðum Íslendingum að naga i sig
á jólahlaðborðum.
En blikur eru á lofti, því nú stefnir í að inn verði fluttar landbúnaðarafurðir sem ekki þurfa að uppfylla
þær kröfur sem gerðar eru til íslensku
framleiðslunnar, hvorki varðandi
hreinleika né aðbúnað eldisdýra.
Þetta finnst núverandi ráðherra
landbúnaðarmála vera bara harla gott
og leggur til, að bændur skuli taka sér
tak, standa sig í samkeppninni, nota
sér útflutningstækifærin og muna að
varan þeirra sé svo afbragðs góð, að
útlendingar muni standa í röðum til
að kaupa íslensku landbúnaðarframleiðsluna. Svona tala þeir sem staðið
hafa í því áratugum saman að greiða
af almannafé vegna útflutnings á kjöti
til Evrópu og Ameríku og nú Asíu.
Nú eru sem sagt komnir aðrir tímar með blóm í haga fyrir alla
aðra landbúnaðarframleiðslu; ekkert
vandamál að flytja út allt hvað heita
hefur: kjúklingakjöt, svínakjöt, nautakjöt og mjólkurafurðir hverskonar!
Engu máli skiptir, þó allur tilkostnaður sé mun meiri á íslensku
framleiðslunni. Kröfurnar meiri,
sýnatökur ítarlegri, kostnaður vegna
öflunar erfðaefnis margfaldur, fóðurkostnaður hærri, bústofnarnir sumir

Hvað það
var er hins
vegar ekki með öllu
ljóst og hvort hann
var að þóknast
versluninni með
þessum samningi
eða einhverju öðru
verður ekki reynt
að útskýra hér.

afurðaminni, aðbúnaðarkröfur meiri
og tryggingasjóður enginn, o.s.frv.
Allt skiptir þetta engu máli, því
að mati ráðherrans er tilveran ámóta
einföld og bankastjórans um árið sem
hrópaði: Sjáið þið ekki snilldina? Og
ráðherrann bætir við: Sjáið þið ekki
tækifærin? Heimurinn liggur að fótum ykkar!
Auðvitað veit ráðherrann að erlendir ætla að flytja það eitt út, sem
þeir þurfa helst að losna við og nóg er
af í augnablikinu hjá þeim.
Sú var tíð að dönskum kaupmönnum var kennt nær allt illt. Nú eru þeir
ekki lengur til staðar og það eru innlendir sem vilja flytja inn niðurgreidda
afgangsframleiðslu erlendis frá og
engu skiptir hvernig þeirri íslensku
mun reiða af. Og íslenskir ,,stjórnmálamenn“ dingla með.
Hvað við tekur þegar erlendir eru
ekki lengur aflögufærir, skiptir þá
engu máli sem ekki nenna að hugsa
fram fyrir tærnar á sér, en ólíklegt er,
að þá muni hagsmunir eyþjóðar í ballarhafi verða hafðir í fyrirrúmi.
Líklegra en ekki að spurt verði sem
svo: Af hverju framleiðið þið ekki það
sem þið getið af landbúnaðarvörum til
að uppfylla þarfir þjóðarinnar? Vissuð
þið ekki að þið byggjuð á eyju langt frá
öðrum landbúnaðarþjóðum?
Hugsanlega kæmi síðan til viðbótar: Þið eruð reyndar svo fá að við
getum vel bætt þessu á okkur, en nú
verðið þið að greiða uppsett verð. Það
verð sem það kostar að framleiða vöruna.
Við ætlum nefnilega ekki lengur
að fara þá leið sem þið hafið farið: að
greiða niður matvöru í aðrar þjóðir.
Ingimundur
Bergmann.
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Flest sem lýtur að
smíði og garðvinnu
MATTi SMiðUR

M

atthías Pétursson húsgagnasmiður er með þrjátíu ára
reynslu af smíði og vinnur
með Matthíasi syni sínum, sem er
að ljúka námi í húsasmíði, og mun
taka við rekstri föður síns þegar fram
líða stundir. Þeir feðgar taka að sér
flest það sem lýtur að smíði, nýsmíði
og lagfæringum. Matthías segist
lengi vel hafa unnið við sérsmíði á
innréttingum: „Undanfarin ár hefur
sérsvið mitt hins vegar verið garðar
og hellulögn. Ég tek að mér fjölbreytt
verkefni eins og sumarhús, einkalóðir, lóðir undir nýbyggingar og eins
eldra húsnæði. Að auki sé ég um nýja
garða og endurgerð eldri garða.“

Sólpallar, skjólveggir og hellulögn

„Þegar líða fer að vori fara margir
að huga að sólpöllum enda eru þeir
ekki bara til þess að njóta sólarinnar heldur nýtast einnig sem frábær
framlenging á sjálfri stofunni,“ segir

Matti. „Það er einnig annatími í hellulögn og girðingum. Skjólveggir, bekkir,
kofar og geymslur spretta upp eins
og gorkúlur í görðum landsmanna
með hækkandi sól,“ bætir hann við
og nefnir að fátt sé skemmtilegra en
vorverkin.

Heitir pottar – framlenging á
stofunni

„Fjölmargir hafa fengið sér heitan
pott í garðinn á undanförnum árum.
Það skiptir meginmáli að pallurinn við
pottinn sé vel úthugsaður og huga
þarf vel að staðsetningu og umhverfi
pottsins. Best er að pallurinn sé á
tveimur hæðum og smíða tröppur á
snyrtilegan hátt upp á efri pallinn til
þess að auka rýmið umhverfis pottinn. Tröppurnar geta svo einnig nýst
fyrir blómapotta og luktir sem gera
umhverfið mun hlýlegra við pottinn.
Á efri pallinum myndast þá líka rými
fyrir borð og stóla. Þegar sólpallar

eru ekki stórir eins og í þessu tilfelli er
mikið atriði að fella pottinn inn í umhverfið til þess að skapa rými. Rýmið
umhverfis pottinn er t.d. hægt að
nota fyrir glös og diska þegar hann er
í notkun.“

þakviðgerðir og fleira,“ segir Matti.
Matti smiður, netfang: mattismidur@
mattismidur.is, sími: 893-3300 og
691-0621 www.mattismidur.is

Finna einnig fallegar lausnir fyrir
landsbyggðina

„Við Mattarnir smíðum líka utan um
sorptunnur á faglegan hátt og búum
til falleg blómabeð til skrauts og ofan
á hleðslur. Við notum ýmsar viðartegundir við smíðina eins og t.d. lerki,
eik, furu og jafnvel tekk. Við tökum
glaðir við verkum á landsbyggðinni
og höfum sinnt verkefnum um land
allt, eins og t.d. á Flúðum, Þingvöllum, Snæfellsnesi og í Skorradal. Við
Mattarnir smíðum í raun allt sem
hugsast getur – innandyra sem utan.
Við getum séð um parketlögn, parketslípun, milliveggjasmíði, uppsetningu innréttinga, uppsetningu hurða,

Þúsundþjalasmiður Matti er með yfir 30
ára reynslu í faginu og hefur í gegnum árin
smíðað nokkur hundruð sólpalla með öllu
tilheyrandi.
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Hitaveitu &
gasskápar
fyrir sumarbústaði og heimili

Gæði • Þjónusta • Öryggi
Hitaveituskápar

Við sérsmíðum og eigum líka hitaveitukassa á lager.
Einnig smíðum við mikið af kössum á kerrur, bíla ofl.
Fáanlegir í mörgum litum.

Gasskápar

Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir
og smíðaðir úr áli.
Láttu ekki stela af þér kútunum!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is

Aðstoðarskólastjóri
og talmeinafræðingur

Guðmundur Kr. Jónsson
kosinn heiðursformaður HSK

G

uðmundur Kr. Jónsson
á
Selfossi var kosinn heiðursformaður HSK á héraðsþingi
HSK sl. laugardag.
Í greinargerð með tillögu sem lögð
var fram á þinginu sagði m.a.:
„Guðmundur Kr. varð snemma
mjög öflugur félagsmálamaður og
tók virkan þátt í starfi Umf. Selfoss og
var m.a. formaður frjálsíþróttadeildar
Umf. Selfoss árin 1968- 1979 og síðar gengdi hann stöðu vallarstjóra og
framkvæmdastjóra félagsins. Hann
hefur verið formaður Umf. Selfoss frá
2014.
Hann var kosinn formaður HSK
árið 1981 og hélt um stjórnartaumana
í átta ár með miklum myndarskap.
Hann tók þá sæti í aðalstjórn ÍSÍ og sat
í aðalstjórn í tvö ár.
Guðmundur Kr. tekur enn virkan
þátt í störfum sambandsins. Hann er
t.a.m. mjög eftirsóttur sem þulur á
frjálsíþróttamót HSK enda röggsamur
og vel til forystu fallinn.
Í bókinni HSK í 100 ár segir um
störf Guðmundar:
„Það er á engann hallað þótt hann
sé talinn einn af dugmestu og starfsömustu foringjum Héraðssambands-

ins Skarphéðins.“
Guðmundur Kr. er vel að því kominn að vera kosinn Heiðursformaður
HSK. Hann er sá þriðji í röðinni sem
kosinn er heiðursformaður HSK. Sig-

urður Greipsson var kosinn á þingi
sambandsins árið 1966 og Jóhannes
Sigmundsson var kosinn á héraðsþingi árið 2011.“

Fræðslusvið auglýsir lausar til umsóknar tvær stöður, þ.e. stöðu
aðstoðarskólastjóra í Vallaskóla á Selfossi og stöðu talmeinafræðings hjá skólaþjónustu Árborgar. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingum með brennandi áhuga á starfi í skólum. Í sveitarfélaginu er unnið að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við börn,
foreldra og skóla. Lögð er áhersla á faglega forystu í anda lærdómssamfélagsins, snemmtæka íhlutun, samstarf skóla og stofnana um
umbótastarf og þróun úrræða fyrir börn. Í Sveitarfélaginu Árborg búa
rúmlega 9 þúsund íbúar, þar af um 2000 börn í fimm leikskólum og
þremur grunnskólum. Í Vallaskóla eru um 585 nemendur í 1.-10. bekk.
Virðing, þekking og lífsgleði eru einkunnarorð skólans.
Aðstoðarskólastjóri Vallaskóla

Meginverkefni:

n Staðgengill skólastjóra
n Vinnur ásamt samstarfsfólki að framþróun í skólastarfi og
stefnumótun
n Vinnur ásamt öðrum skólastjórnendum að daglegri stjórnun skólans
og skipulagningu skólastarfsins

Menntun og færnikröfur:

n Grunnskólakennararéttindi áskilin
n Menntun og reynsla í stjórnun æskileg
n Forystu- og stjórnunarhæfileikar
n Mikil hæfni í mannlegum samskiptum
n Skipulagshæfileikar
n Frumkvæði í starfi

Þrír fengu heiðursmerki
handknattleiksdeildar

Vegna námsleyfis skólastjóra veitir fræðslustjóri upplýsingar um starfið.
Ráðning er frá og með 1. ágúst 2018.

Talmeinafræðingur hjá skólaþjónustu

aðalfundi
handknattleiksdeildar sem fram fór í Tíbrá í
kvöld voru þrír öflugir félagsmenn sæmdir heiðursmerki félagsins.
Þetta voru þau Gísli Felix Bjarnason,

Helstu verkefni og menntunarkröfur

Vegurinn heim lengist með hverjum morgni

Ráðning frá 1. ágúst 2018 eða eftir samkomulagi, bæði hvað varðar
starfshlutfall og upphaf ráðningar.
Verkefni á sviði talmeina- og málþroskavanda hjá börnum, meðal
annars vinna við skimanir, málþroskagreiningar, ráðgjöf, fræðslu og
talþjálfun. Samstarf við annað starfsfólk skólaþjónustu, kennara,
nemendur og foreldra. Jafnframt við fleiri talmeinafræðinga í Árborg
sem sinna talþjálfun barna. Við leitum að talmeinafræðingi sem býr yfir
góðri hæfni í mannlegum samskiptum, reynslu og menntun sem nýtist
í starfi.
Upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, sími 480-1900,
852-3918 og thorsteinnhj@arborg.is. Áhugasamir geta sent tölvupóst á
skolathjonusta@arborg.is eða póst á fræðslusvið
Árborgar, Austurvegi 2, 800 Selfoss. Umsóknarfrestur er
til 6. apríl 2018. Starfið hæfir jafnt körlum sem konum.
Laun og starfskjör eru samkvæmt kjarasamningum
viðkomandi stéttarfélags og Launanefndar sveitarfélaga.

Á

Ú

t er komin hjá Veröld bókin
Vegurinn heim lengist með
hverjum morgni eftir Fredrik
Backman, höfund bókarinnar Maður
sem heitir Ove.
Nói og afi hans sitja á bekk og tala
saman. Þeir geta rætt um allar lífsins
gátur, bæði þær stóru og smáu. Heimur
afans er að breytast, hann verður sífellt
óreiðukenndari og það verður honum
æ erfiðara að kalla fram minningarnar. Það rennur upp fyrir þeim að brátt
þurfi þeir að kveðjast.
Fredrik Backman er einn fremsti
rithöfundur Norðurlanda. Bækur hans
hafa farið sigurför um heiminn og sitja

Sigríður Árnadóttir og Guðmundur
Árnason sem hafa skilað ómetanlegu
starfi fyrir félagið um árabil.
Á fundinum var Þórir Haraldsson
kjörinn nýr formaður deildarinnar og

víðsvegar efst á metsölulistum. Hér
kemur höfundurinn að lesandanum úr
óvæntri átt í lítilli en áhrifamikilli bók.
„Ljúf, sorgleg og þrungin kærleika.“
Dagens nyheter
„Síður bókarinnar eru hlaðnar gleði,
ást og trega.“
The Book Reporter
Vegurinn heim lengist með hverjum morgni er 70 blaðsíður að lengd.
Eyjólfur Jónsson braut bókina um og
Nils Olsson hannaði kápu. Bókin er
prentuð í Eistlandi.

er hann lengst t.v. á myndinni ásamt
Guðmundi Kr. Jónssyni formannni
Umf. Selfoss (lengst til hægri).

Viðhald og framkvæmdir
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Hurðir og
gluggar í hálfa öld
SB GluGGa- oG hurðaSmiðja

G

luggar og hurðir eru okkar ær
og kýr, við erum ekki í innréttingum heldur sérhæfum
okkur í þessu. Einhvern veginn hefur
þetta þróast þannig að við vinnum
mest fyrir einstaklinga og algengustu
verkefnin eru hurða- og gluggasmíði
í einbýlishús eða lítil fjölbýlishús,“
segir jónas Sigurðsson, eigandi SB
Glugga- og hurðasmiðju. Starfsemin byggir á afar traustum grunni en
fyrirtækið stofnaði faðir jónasar,
Sigurður Bjarnason, árið 1974, og
starfaði jónas í fjölskyldufyrirtækinu
frá unga aldri en keypti fyrirtækið af
föður sínum árið 1991.
„Við erum mikið í að smíða mjög
vandaðar og dýrar hurðir þar sem
fólk vill fá öðruvísi útlit og leggja
mikið í anddyri hússins. Fjölbreytnin
hefur aukist mikið í þessum efnum,“
segir jónas en fyrirtæki hans leggur
áherslu á sérsmíði og gæði.
Gluggar og hurðir láta mikið á sjá
með tímanum í íslenskri veðráttu og
raunar hvar sem er í heiminum en
SB Glugga- og hurðasmiðja leggur

þunga áherslu á vönduð efni og
traust vinnubrögð í þessum efnum.
„regn og vindur slítur gluggum og
hurðum en langverst er samt sólin.
með tímanum eyðileggja útfjólubláir
geislar timbur, járn og hvað sem er.
Það er nefnilega ekki til neitt sem
er viðhaldsfrítt og það fer mjög í
taugarnar á mér að sjá yfirlýsingar
um slíkt í auglýsingum,“ segir jónas
en fyrirtæki hans smíðar glugga og
hurðir ávallt með langtímaendingu í
huga:
„Þetta er allt hágæðavara sem við
framleiðum. Við erum ekki að eltast
við þetta ódýrasta og sem dæmi
erum við eingöngu með ryðfríar
lamir á hurðum og svo framvegis. Við
keyrum á gæðum en ekki á lægsta
verðinu og til lengri tíma er það alltaf
hagstæðast fyrir kaupandann.“
Starfsmenn hjá SB Glugga- og
hurðasmiðju eru um tíu talsins og
það er ávallt nóg að gera. Það gefur
hins vegar auga leið að verkefnin
stóraukast á vorin og sumrin. Fyrir þá
sem þurfa að endurnýja útihurðir eða

glugga á næstunni hlýtur SB Gluggaog hurðasmiðja að vera áhugaverður
kostur, eða eins og jónas segir: „Það
hlýtur að segja sitt að maður hafi
unnið í sama faginu í yfir 40 ár.“

SB Glugga- og hurðasmiðja er til
húsa að Hvaleyrarbraut 39, Hafnarfirði. Nánari upplýsingar eru veittar
í síma 565-4151 og heimasíða er
sbgluggar.is.
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Jean-Rémi Chareyre skrifar:

„Hugsum
um
börnin!“
„
V

ið erum vön að dæma ríkisstjórn eftir því hvort hún
stendur við gefin loforð. Það
getur þó reynst snúið þegar viðkomandi ríkisstjórn hefur ekkert lofað
sem einhverju máli skiptir, og þegar
stjórnarliðar eru fyrst og fremst sammála um að gera engar breytingar.
Það hlýtur því að teljast stórkostlegt
afrek í þeirri stöðu, að svíkja loforðið
um að gera ekki neitt, með því að gera
einmitt eitthvað sem aldrei nokkurn
tímann hefur verið lofað.
Umskurðarfrumvarpið
hennar
Silju Dögg Gunnarsóttur er gott dæmi
um slíkt afrek. Ég minnist þess ekki
að nokkur umræða um umskurð hafi
átt sér stað á síðustu árum, sannarlega ekki fyrir síðustu kosningar, og
enn síður að stjórnmálamenn hafi lýst
sérstakar áhyggjur af umskurði ungbarna, en viti menn, allt í einu er það
orðið hitt mesta hitamál. „hugsum um
börnin!“ segir þingmaðurinn.
Ég er kannski óþarflega tortrygginn, en ég fyllist alltaf efasemdum þegar stjórnmálamenn segjast
vinna í þágu þeirra sem hafa ekki
kosningarétt. Slíkt sjálfboðaliðastarf
er yfirleitt ekki eitthvað sem þeir hafa
mikinn áhuga á.
Ég fagna samt sem áður umræðuna sem Silja Dögg hefur komið af
stað. Þetta er gott tækifæri til að spyrja
okkur: Hvað þýðir fjölmenning? Þýðir
það að allt sem er menningartengt er
leyfilegt?
Ég held að svarið sé nei. Við getum
ekki leyft hvað sem er, eingöngu vegna
þess að sumir telja það vera hluti af
sinni menningu. En áður en við tökum afstöðu til einstakra mála þurfum
við að gera tvennt: annars vegar horfa
í eigin barm og hins vegar máta hugmyndir við raunveruleikann. Og þegar
við erum búin að því hljótum við að
sjá að umskurðarbannið er afskaplega
vond hugmynd.
Flest okkar sem höfum ekki alist
upp í samfélagi þar sem umskurður
er normið erum sammála um að það
sé almennt slæmur siður að valda
börnum sársauka án þess að fyrir liggi
læknisfræðilegar ástæður. Við erum
líklega sammála um, að það sé jafnvel
siðferðislega rangt. Hér er þó gott að
staldra við og muna að það er margt
í okkar samfélagi sem við teljum siðferðislega rangt, en er þó ekki bannað

Ef foreldrar sem eru
að öðru leyti til
fyrirmyndar eru
fangelsaðir vegna
þess eins að sonur þeirra reynist
vera umskorinn, á
meðan öðrum sem
vanrækja börn sín
svo árum skiptir
er sýnt umburðarlyndi, er varla
hægt að kalla það
annað en hræsni í
besta falli, og gróf
mismunun í versta
falli.

með lögum. Fyrir því geta verið margvíslegar ástæður. Það er eitt að vera á
móti umskurði barna, en það er allt
annað að vilja banna það með lögum.
Við vitum til dæmis að reykingar
hjá barnshafandi konum geta haft
mjög alvarlegar afleiðingar á heilsu
barnsins. Börn reykingafólks fæðast
minni en önnur, þau eru líklegri til
að fæðast fyrir tímann, ánetjast níkótíninu og veikjast oftar. Og við vitum
að vöggudauði er tvöfalt algengari hjá
börnum reykingafólks. Líklega eru
reykingar miklu hættulegri ungabörnum en umskurður, en samt erum við
ekki að dæma reykjandi mæður í sex
ára fangelsi. Raunar þarf ansi mikið til
að ríkið grípi til þess ráðs að rífa fjölskyldur í sundur, og ástæðan er sú að
oftast er betra að eiga ófullkomna foreldra en enga foreldra.
Hversu langt viljum við fara í að
leyfa foreldrum að ákveða hvað sé
best fyrir börnin sín? Það verður alltaf

erfitt að ákveða hvar nákvæmlega á að
draga línuna. Aðalatriðið er að línan sé
sú sama fyrir alla. Jafnvel þótt okkur
finnist umskurður slæmur siður megum við ekki einblína á hann einan,
heldur verðum við að horfa á uppeldið
í heild sinni: ef foreldrar sem eru að
öðru leyti til fyrirmyndar eru fangelsaðir vegna þess eins að sonur þeirra
reynist vera umskorinn, á meðan öðrum sem vanrækja börn sín svo árum
skiptir er sýnt umburðarlyndi, er varla
hægt að kalla það annað en hræsni í
besta falli, og gróf mismunun í versta
falli.
Fyrir nokkru var sagt frá því í fréttum að á fimmta hundrað íslenskra
lækna fögnuðu umskurðarfrumvarpinu og sendu frá sér yfirlýsingu. Í yfirlýsingunni stóð meðal annars:
„Allar aðgerðir, sama hversu
tæknilega einfalt er að framkvæma
þær, hafa mögulega fylgikvilla sem ber
að vega móti ávinningi þeirra.“
Þetta eru augljós sannindi hjá
læknunum. Ef lækning eða aðgerð
felur í sér fylgikvilla sem valda meiri
skaða en meinið sjálft, er betra að
sleppa þeirri aðgerð. En það sem
læknarnir virðast ekki átta sig á, er
að lagasetning virkar nákvæmlega
eins og lækningar: lögum er ætlað að
lækna ákveðin samfélagsmein, en geta
sömuleiðis haft ýmsa fylgikvilla. Lögbann getur valdið enn meiri skaða en

meinið sem því er ætlað að lækna. Eitt
augljósasta dæmi um slíka misheppnaða lagasetningu er áfengisbannið sem
var í gildi í Bandaríkjunum á árunum
1920-1933. Fylgikvillar þess banns eru
vel þekktir: blómstrandi svartur markaður sem fjölmörg glæpagengi þrífuðust á, og hálfeitraðir áfengisdrykkir
sem voru enn hættulegri en áður.
Sagan segir okkur að það er ekki
nóg að meina vel þegar kemur að
lagasetningu. Það verður að áætla
mögulega fylgikvilla og vega á móti
mögulegum ávinningi. En það virðist algörlega hafa gleymst í þessari
umræðu. Það er búið að skrifa heilu
ritgerðirnar um sögu, þýðingu, og afleiðingar umskurðar, en fæstir eru að
spyrja sig: „hverjar verða afleiðingar
bannsins fyrir börnin sem um ræðir?“
Ef bannið verður til þess að viðkomandi börn missa foreldra sína í
fangelsi, er lækningin augljóslega verri
en meinið. Sömuleiðis ef það verður
til þess að aðgerðirnar verða framkvæmdar við verri aðstæður og af
öðrum en læknum. Ef það verður til
þess að fólkið sem um ræðir hættir við
að setjast hér að, hafa börnin heldur
ekkert grætt á því. Hins vegar myndu
ákveðnir hópar vafalaust fagna því, og
það læðist að manni sá grunnur að
tilgangurinn með frumvarpinu hafi
einmitt verið að þóknast viðkomandi
aðilum, frekar en að koma börnunum

Jean-Rémi

til bjargar.
Ef við ætlum virkilega að hugsa
um börnin, þá skulum við sleppa því
að fangelsa foreldra þeirra. Finnum
frekar aðrar leiðir til að lágmarka skaðann: hvetjum foreldra til að staldra við
og hugleiða mögulega fylgikvilla, ef
til vill til að fresta aðgerðina til 18 ára
aldurs. Sjáum til þess að aðgerðirnar
séu framkvæmdar við bestu aðstæður
og leyfum læknum að ákveða sjálfir, í
hverju tilviki, hvort þeir telji réttlætanlegt og óhætt að framkvæma aðgerðina.
Og í guðanna bænum, lækkum aðeins í okkur hrokann, það fer okkur
ekki vel.

Lokakeppni Stóru upplestrarkeppninnar
L
okakeppni Stóru upplestrarkeppninnar
2018 var haldin í Versölum í Þorlákshöfn
þriðjudaginn 13. mars sl. Lokahátíðin er
samstarfsverkefni grunnskólanna, Radda, skólaþjónustu Árborgar og Skóla- og velferðarþjónustu Árnesþings.
Á lokahátíðinni keppa þrír keppendur frá
hverjum skóla, sem hafa verið valdir í forkeppni í
sínum skóla. Skólarnir sem áttu fulltrúa á hátíðinni voru Barnaskólinn á Eyrarbakka og Stokkseyri, Grunnskólinn í Þorlákshöfn, Grunnskólinn
í Hveragerði, Sunnulækjarskóli og Vallaskóli.
Í fyrstu umferð lásu keppendur úr skáldsögu
Sigrúnar Eldjárn, Strokubörn á Skuggaskeri. Í
annarri umferð lásu þau valin ljóð eftir Ólaf Jóhann Sigurðsson.
Í þriðju og síðustu umferðinni lásu nemendur svo ljóð að eigin vali. Verðlaunahafar
frá í því í fyrra kynntu skáld keppninnar í ár.
Elísa Jóhannsdóttir sem nýverið fékk íslensku
barnabókaverðlaunin fyrir bók sína, Er ekki allt
í lagi með þig, flutti ávarp til keppenda. Yfirskrift
ávarpsins var „Lestur er hættulegur“ og fjallaði

um hversu mikilvægt er að vega og meta allt sem
maður les.
Milli atriða voru tónlistaratriði á vegum
Tónlistarskóla Árnesinga og gaf það samkomunni hátíðlegan blæ. Dómnefndina skipuðu þau
Björk Einisdóttir, varaformaður Radda sem var
formaður dómnefndar, Ásmundur Sverrir Pálsson, íslenskufræðingur, og Íris Blandon, leikari.
Sigurvegari í ár var Hugrún Tinna Róbertsdóttir úr Sunnulækjarskóla, í öðru sæti var Hildur
Maja Guðmundsdóttir, einnig úr Sunnulækjarskóla, og í þriðja sæti var Ingunn Guðnadóttir,
Grunnskólanum í Þorlákshöfn.
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Hvað sá konan í glugganum?

S
Egill Blöndal
Íþróttamaður HSK 2017

J

údómaðurinn Egill Blöndal var
valinn Íþróttamaður HSK 2017
en verðlaunin voru veitt á Héraðsþingi HSK í Þorlákshöfn sl. laugardag. Egill er fyrsti judómaðurinn sem
hlýtur þessi verðlaun.
Fimm manna valnefnd kaus
íþróttamann HSK úr röðum þeirra
sem tilnefndir voru af nefndum og
ráðum sambandsins.
Egill hefur lagt gríðarlega mikið á
sig við æfingar og keppni, jafnt innanlands sem erlendis á undanförnu
ári. Hann vann til verðlauna á öllum
mótum innanlands og toppaði á Íslandsmótinu þar sem hann varð Ís-

landsmeistari í -90 kg flokki og opnum flokki. Hann endaði í öðru sæti á
Norðurlandamótinu í Svíþjóð, keppti
fyrir Íslands hönd á Smáþjóðaleikunum og var eini keppandi Íslands
á heimsmeistaramótinu í Ungverjalandi. Hann var í verðlaunasæti á Holstein Open og Welsh Open og keppti
svo í nóvember á Tokyo Grand Slam,
einu sterkasta móti heims.
Egill hefur verið þjálfari hjá
júdódeildinni á Selfossi undanfarin
ár og sinnt því með miklum sóma auk
þess að leggja gríðarlega mikið á sig
við æfingar og er öðrum iðkendum
deildarinnar mjög góð fyrirmynd.

HSK Bikarmeistari
í frjálsum 15
ára og yngri 2018
-Eva María með Íslandsmet í hástökki

S

unnudaginn 11. mars sl. fór
fram Bikarkeppni Frjálsíþróttasambands Íslands 15 ára og
yngri í Kaplakrika. Keppt var í átta
greinum í pilta og stúlknaflokki og
hundrað keppendur voru mættir til
leiks úr níu liðum. HSK sendi tvö
sterk lið til keppni sem stóðu sig frábærlega. A lið HSK sigraði stigakeppni
félaga með yfirburðum fékk 113 stig
á móti 80 stigum Ármenninga sem
voru í öðru sæti. B lið HSK varð svo
í fjórða sæti. Afrakstur dagsins í verðlaunum voru fimm gull, níu silfur og
þrjú brons.
Af öllum öðrum ólöstuðum var
Eva María Baldursdóttir frá Selfossi
HSK keppandi mótsins er hún sigraði örugglega í hástökki með stökk
upp á 1,72 m og setti Íslandsmet í 15
ára flokki stúlkna. Þetta eru um leið
mótsmet og HSK met í hennar flokki
sem og í flokkum 16-17ára, 18-19 ára
og 20-22 ára en hún átti gamla HSK

metið, 1,70m í sínum flokki og með
Ágústu Tryggvadóttir Selfossi í eldri
flokkunum þremur. Goði Gnýr Guðjónsson Heklu setti svo HSK met í
1.500 m. hlaupi í flokki 14 ára pilta er
hann kom annar í mark á 4:51,10 mín.
Auk Evu Maríu urðu eftirtaldir bikarmeistarar í sínum greinum:
Sindri Freyr Seim Sigurðsson Heklu
i 60 m. hlaupi. Sæþór Atlason Selfoss
í 60 m. grindahlaupi. Birta Sigurborg
Úlfarsdóttir Dímon í 400 m. hlaupi en
þessi þrjú voru öll að bæta sig. Sveit
HSK í 4x200 m. hlaupi stúlka ( Hrefna
Sif Jónasardóttir Selfoss, Jóna Kolbrún
Helgadóttir UMF.Bisk., Eva María
Baldursdóttir Selfoss og Birta Sigurborg Úlfarsdóttir Dímon)
Mikil samheldni og stemning var
allsráðandi hjá HSK hópnum sem
skiptir miklu máli til að árangurinn
verði sem bestur. Það er ljóst að framtíðin er björt á HSK svæðinu er rétt
verður á spilunum haldið.

álfræðingurinn Anna Fox
hefur ekki stigið út undir bert
loft í tíu langa mánuði; hún
ráfar um stóra húsið sitt eins og vofa,
týnd í minningum sínum og þokkalega góðu rauðvíni. Sambandinu
við heiminn fyrir utan heldur hún
með því að fylgjast með nágrönnum sínum út um gluggana, og þegar
Russell-fjölskyldan flytur í húsið
handan garðsins heillast hún undireins. Þau eru eins og spegilmynd af
fjölskyldunni sem hún átti.
Eitt kvöldið rýfur óhugnanlegt óp
kyrrðina og Anna verður vitni að atviki sem enginn átti að sjá. En sá hún
það í raun og veru? Og mun einhver
trúa henni?
Konan í glugganum er fyrsta
skáldsaga A.J. Finn en á bak við það
nafn dylst bandaríski bókaútgefandinn og ritstjórinn Dan Mallory.
Áður en sagan kom út á frummálinu hafði hún selst til nærri fjörutíu
landa og kvikmynd er í undirbúningi.
Konan í Glugganum er hörku
vel skrifuð bók og einstaklega
spennandi saga. Undirtónninn er
myrkur og fléttan óvænt og ófyrirsjáanleg. Það er ekki undarlegt að bókin
sé sú vinsælasta víða um lönd um

þessar
mundir.
Óvænt meistaraverk sem rís hátt
yfir hefðbundnar
spennusögur
í
stíl, fléttu og frásagnarlist. Bókin
er hvalreki fyrir
þá sem sækja
í hvort heldur
er vel skrifaðar
spennusögur eða
skáldskap í efsta
klassa.
Friðrika
Benónýsdóttir
þýddi og sem
vananalega um
hennar verk þá
er þýðingin til
fyrirmyndar í
alla staði.
bgs
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Guðmundur Ármann skrifar:

Mynd af vef FEKÍ

Smásögur Kiefer og
Freydísar verðlaunaðar
F
immtudaginn 8.mars síðast
liðinn voru kunngerð úrslit
í ensku smásagnakeppninni
sem félag enskukennara á Íslandi
(FEKÍ) stendur fyrir. Tveir nemendur Grunnskólans í Hveragerði unnu
til verðlauna.
Smásagnakeppnin er haldin árlega og hefst hún á evrópska tungumáladeginum þann 26. september.
Grunnskólinn í Hveragerði hef-

ur mörg undanfarin ár tekið þátt í
þessari skemmtilegu keppni með
eftirtektarverðum árangri. Að sögn
Ólafs Jósefssonar, enskukennara, er
því ekki síst að þakka að nemendur
skólans hafa sýnt keppninni sífellt
meiri áhuga og lagt mikinn metnað
í sögurnar sínar.
Að þessu sinni unnu tveir nemendur skólans til verðlauna; Kiefer
Rahhad Arabiyat í 5. bekk hlaut 1.-

2. verðlaun í flokknum 5. bekkur og
yngri og Freydís Ósk Martin í 6. bekk
hlaut 2. verðlaun í flokknum 6.- 7.
bekkur.
Verðlaunaafhendingin fór fram á
Bessastöðum, þar sem Eliza Reid forsetafrú tók á móti vinningshöfum og
heiðraði þau, ásamt stjórn FEKÍ.
www.hveragerdi.is

Skortur á
hamingju
H

amingjusamur
einstaklingur
sem
nýtur
á
einlægan hátt hamingju er
lánsamur einstaklingur.
Það er svo merkilegt með hamingjuna, hún er svolítið eins og ástin,
þegar hún nær í gegn á sinn einlæga
hátt að þá tekur hún eiginlega af
manni öll völd. Maður fer að hegða
sér öðruvísi og að gera aðra hluti.
Það er eins og hamingjan forgangsraði rétt. Hamingjusamt fólk
virðist koma betur fram við annað
fólk, brosa meira og vera jákvæðara
en annað fólk.
Það er eins og hamingjusamt fólk
hafi meiri áhuga á velferð annara og
vilji ávallt leggja gott til auk þess sem
það virðist gefa sér meiri tíma.
Hamingjusamt fólk er ekki að
neyta fíkniefna eða að misnota lyfseðilsskyld lyf. Er ekki að kaupa vændi,
að misnota fólk eða að leggja fólk í
einelti.
Hamingjusamt fólk talar uppbyggilega við fólk og vel um annað
fólk.
Hamingjusömu fólki virðist sérstaklega umhugað um velferð annara
og að ef að eitthvað bjátar á að þá sé
fólki lagt lið.
Það kemur ítrekað fram
að samfélagsmiðlar ýta
undir vanlíðan og viðurkennt er að samfélagsmiðlar eru ávanabindandi. Upphaf og endir
hamingjunnar er ekki
að finna á samfélagsmiðlun og það er áhugavert að heyra stöðugt
oftar af fólki sem hættir
á samfélagsmiðlum og
segir frá því að það sé
hamingjusamara eftir að
það hættir og eigi í meira
gefandi samskiptum eftir
að það skildi við samfélagsmiðlana.
Ham i ng jus ömu

„

Hamingjusömu fólki
virðist sérstaklega
umhugað um velferð annara og að
ef að eitthvað bjátar á að þá sé fólki
lagt lið.

fólki er umhugað um að sem flestir
séu hamingjusamir.
Held að það væri klókt að leggja
minni áherslu á að bregðast við óhamingjunni og að leggja frekar meiri
áherslu á að finna hamingjuna.

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Guðmundur landsliðsþjálfari hélt fyrirlestur í Set

G

uðmundur Þ.
Guðmundsson
þjálfari
íslenska landsliðsins í
handknattleik hélt fyrirlestur fyrir stjórnendur í Set þriðjudaginn
13. mars sl. Fyrirlesturinn spannaði vítt svið
stjórnunar og mannlegra samskipta, hvernig hámarka má árangur og láta drauma og
markmið rætast með
réttum aðferðum. Að
stjórna úrvalsliði með
það að markmiði að
vinna gull er ekki ósvipað og að stjórna fyrirtæki sem vill ná árangri.
Að allir hafi hlutverk og
vinni saman sem liðsheild leiðir til árangurs.

Þar sem tvær lagnir koma saman
þar ætti að vera brunnur

Byggingarreglugerðir krefjast þess að brunnar séu settir við allar nýbyggingar enda er mikið
öryggi og kostnaðarhagkvæmni fólgin í að hafa aðgang að lögnum utanhúss vegna eftirlits
og viðhalds.
Sæplast framleiðir brunna til fráveitulagna úr polyethylene-efni (PE).
Í Sæplast-vörulínunni er fjölbreytt úrval brunna til að mæta mismunandi notkunarkröfum.
Brunnarnir eru fáanlegir í þremur þvermálsstærðum: 400 mm, 600 mm og 1000 mm.
ATH. Hægt er að fá upphækkanir á alla brunna.
Fást í byggingavöruverslunum um land allt.
Sæplast ráðleggur að ætíð sé leitað til fagaðila um niðursetningu á brunnum.
HLUTI AF RPC GROUP

SÆPLAST • Gunnarsbraut 12 • 620 Dalvík • Sími 460 5000 • sales.europe@saeplast.com • www.saeplast.com

® Sæplast er skrásett vörumerki í eigu RPC GROUP

Loftræstikerﬁ
fyrir heimili

-Alltaf ferskt loft
-Heilbrigt loft
-Rétt rakastig
-Varmaendurvinnsla
-Minna ryk

viftur
.is
-andaðu léttar

S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

14

22. mars 2018

Oddur Árnason hjá SS
er Kjötmeistari ársins 2018
V

erðlaunaafhending í fagkeppni Meistarafélags kjötiðnaðarmanna fór fram
laugardaginn 10. mars sl. á Hótel
Natura í Reykjavík. Kjötiðnaðarmenn frá SS og Reykjagarði sópuðu
til sín verðlaunum og var það Oddur
Árnason hjá SS sem að hreppti titilinn Kjötmeistari Íslands 2018. Oddur
sigraði með 256 stigum en keppnisfyrirkomulagið er þannig að allar vörur
byrja með fullt hús stiga eða 50 stig.
Dómarar leita síðan að öllum hugsanlegum göllum sem fækka þá stigum.
Það var Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem
veitti verðlaunin.

Kjötiðnaðarmenn Sláturfélags Suðurlands og Reykjagarðs sigruðu í eftirtöldum
flokkum:
n Athyglisverðasta nýjung keppninnar; Oddur Árnason – Sveitakonfekt.
n Besta varan unnin úr nautakjöti;
Oddur Árnason – Landnámsnaut/

Á myndinni eru f.v. Jónas Pálmar Björnsson, Benedikt Benediktsson, Oddur
Árnason, Bjarki Freyr Sigurjónsson, Björgvin Bjarnason og Steinar Þórarinsson

reykgrafið.
n Lambaorðan: Oddur Árnason –
Tindfjallahangikjet.
n Besta varan unnin úr alifuglakjöti: Björgvin Bjarnason – Kjúklinga
ostapylsa.
n Besta varan unnin úr hrossa- eða
folaldakjöti; Jónas Pálmar Björnsson
– Grafið lakkrísfolald.

n Besta varan í flokknum soðnar pylsur; Björgvin Bjarnason –
Kjúklingaostapylsa.
n Besta varan í flokknum kæfur
og paté; Björgvin Bjarnason –
Kjúklingapaté.
n Besta skinkan 2018;
Sláturfélag Suðurlands - Hunangsskinka.

Mynd: Björk Guðbrandsdóttir, tekið af
síðunni Veitingageirinn.is

Mótum framtíðina
saman í Árborg

M

iðflokkurinn er flokkur
með djúpar rætur á miðju
stjórnmálanna.
Flokkur
fyrir skynsamt fólk með skýra sýn á
grundvallarmál samfélagsins. Miðflokkurinn er flokkur sem veitt getur
stöðugleika og staðið vörð um hefðbundin grunngildi en um leið verið
flokkur hugmyndaauðgi og framfara.
Flokkur sem leitar til þeirra sem best
þekkja til á hverju sviði og styður góðar hugmyndir sama hvaðan þær koma.
Sveitarfélagið Árborg hefur margvíslegum skyldum og hlutverkum að
gegna gagnvart íbúum sínum. Þær
skyldur helstar eru bundnar í lög og
einnig gegnir sveitarfélagið mikilvægu
samfélagslegu hlutverki með því að
sinna hagsmunagæslu fyrir íbúana.
Sveitarfélagið Árborg, á sem langfjölmennasta sveitarfélagið á Suðurlandi
að vera sú rödd sem heyrist hvað hæst
í er kemur að sameiginlegum hagsmunamálum fyrir íbúa svæðisins.
Miðflokkurinn í Árborg mun taka
ofangreind meginhlutverk Sveitarfélagsins Árborgar mjög föstum tökum
og sinna þeim af vandvirkni og alúð
fyrir íbúa Árborgar.

Megináherslur Miðf lokksins
í Árborg fyrir sveitarstjórnarkosningarnar í vor verða
eftirfarandi:
n Við ætlum að skapa sátt um störf
bæjarstjórnar í Árborg
n Við ætlum að starfa fyrir alla íbúa
Árborgar
n Við ætlum að láta rödd Árborgar
heyrast

Undirbúningur Miðflokksins í Árborg fyrir sveitarstjórnarkosningarnar
2018 er nú í fullum gangi og er málefnastarfið komið af stað.
Þeir sem hafa áhuga að koma að
framboðinu, frekari málefnavinnu ,
útfærslu á einstaka málefnum Miðflokksins í Árborg og taka þátt í að
móta samfélagið í sveitarfélaginu á
næsta kjörtímabili er bent á að hafa
samband við undirritaðan eða Tómas
Ellert [s. 853 8358 - tomasellert@midflokkurinn.is].
Baldur Róbertsson, formaður Miðflokksdeildarinnar í Árborg.

MYKIND BÆTIEFNALÍNAN FRÁ GARDEN OF LIFE ER LÍFRÆN,
VEGAN OG LAUS VIÐ ÖLL AUKAEFNI

Bara það besta fyrir þig og Móður jörð!

Mykind línan var hönnuð með það að leiðarljósi að velja aðeins bestu mögulegu
hráefnin og meðhöndla þau þannig að næringin skilaði sér sem best.
Gæði bætiefna skipta öllu máli.
Þau sem eru búin til úr fæðu eins og þessi er líklegra að líkaminn nái að nýta að fullu.
Öll línan er 100% vegan og inniheldur því engar dýraafurðir. Meira að segja D3 og B12
vítamínin eru vegan en þessi tvö er oft erfitt að fá vegan í bestu formunum.

EITTHVAÐ FYRIR ALLA

Hvort sem þig vantar fjölvítamín, B12, járn, D3 vítamín, steinefni eða C vítamín

Allt lífrænt - allt vegan

Þú færð MyKind vörulínuna hjá Mamma vet best Laufbrekku 30 200 kópavogi, Njálsgötu 1 101 Reyjavík og á Mammaveitbest.is

1. tölublað
4. árgangur

Ljósmyndasýning á 20 ára
afmæli Árborgar

S

veitarfélagið Árborg mun opna
ljósmyndasýningu í tengslum
við 20 ára afmæli sveitarfélagsins á Vor í Árborg í apríl 2018. Á sýningunni er ætlunin að vera með brot af
því besta af mannlífi Árborgar í þessi
20 ár.
Hér með er óskað eftir myndum á
sýninguna frá íbúum sem sýna fólk og
viðburði við hin ýmsu tækifæri á árunum 1998 til 2018. Myndir þurfa að
vera í góðri upplausn þannig að þær
þoli stækkun. Ekki verður greitt fyrir
myndir en nafn ljósmyndara verður
getið.
Nauðsynlegt er að það fylgi stutt
lýsing með hverri mynd, t.d. hvenær
hún var tekin og við hvaða tilefni. Valið verður úr innsendum myndum til
að vera á sýningunni sem mun standa
uppi í nokkrar vikur.
Magnús Hlynur Hreiðarsson sér
um sýninguna og er hægt að senda
mynd eða myndir á netfangið magnushlynurh@gmail.com fyrir 1. apríl
2018 en hann gefur einnig allar nánari
upplýsingar.
Sveitarfélagið Árborg
Mynd: MHH.
www.arborg.is

VOLVO XC60

JEPPI ÁRSINS Á ÍSLANDI 2018
valinn öruggasti bíll í heimi

Framtíðin í öryggi
Volvo XC60 AWD er sannarlega einstakur bíll. Hann er leiðandi í bílaöryggi auk þess að vera í forystu í umhverfisvænni tækni
með 407 hestafla rafmagnaðri T8 vél sem eyðir aðeins 2,1 lítrum af bensíni per 100 km í blönduðum akstri á rafmagni eða bensíni.
Fjöðrunarkerfi með loftpúðum (aukabúnaður) og framúrskarandi hljómtæki gerir aksturinn einstaklega ánægjulegan og þægilegan.
Skandinavísk nútímahönnun að innan og utan og sænsk gæðaframleiðsla beint frá Gautaborg sem byggð er á náttúrulegum
gæðaefnum ásamt ríkulegum staðalbúnaði gera hverja ökuferð að einstakri upplifun.

FYRIR OKKUR

Volvo XC60 AWD var valinn jeppi ársins 2018 af Bandalagi íslenskra bílablaðamanna
og öruggasti bíll í heimi hjá EURO NCAP árekstrarprófunarstofnuninni.
Verð með dísilvél frá 6.790.000 kr.
Verð með T8 tvinnvél frá 7.490.000 kr.

MADE BY SWEDEN
BEST OVERALL PERFORMER 2017

Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6 • Sími 515 7000

Brimborg Akureyri
Tryggvabraut 5 • Sími 515 7050

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

Viltu auglýsa í blaðinu suðra?
Auglýsingasíminn er 578 1190
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