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minningarstund 
á Litla-Hrauni

Flóaáveitu-
félagið 100 ára

Kristni 
og kirkjulíf

Helgi Kjartansson, oddviti Blá-
skógabyggðar, leggur til í grein 
í Suðurlandi í dag að þjóðin gefi 

sjálfri sér í þjóðargjöf stórátak í samgöngu-
málum.

„Ef við tökum stöðuna á vegakerfinu í 
mínu sveitarfélagi, Bláskógabyggð, þá má 
með ábyrgum hætti segja að þar sé rúss-
nesk rúlleta í gangi alla daga á helstu stofn-

brautum sveitarfélagsins,“ segir Helgi. Síðar 
í greininni segir hann: 

„Eitthvað verður að gera og því legg 
ég fram þá tillögu að við íslendingar gef-
um okkur sjálfum þjóðargjöf líkt og árið 
1974 þegar Alþingi gaf þjóðinni svonefnda 
þjóðargjöf til landgræðslu á 1100 ára af-
mæli landnámsins. Gjöfin verður í því formi 
að farið verði í stórátak í samgöngumálum 

með stórauknu fjármagni í málaflokkinn í 
ákveðinn tíma, þetta stóra verkefni sem nú 
virðist vera óyfirstíganlegt verði tekið með 
áhlaupi þangað til það er orðið sjálfbært. 
Viðhaldi á samgöngukerfinu verði sinnt 
eins og þörfin er og farið verði í nýfram-
kvæmdir.“ Sjá bls. 4.

Rússnesk rúlletta 
á vegum landsins
-bættar samgöngur verði þjóðargjöf
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í sófa frá Lúr

Isabella
Sófi sem er í senn glæsilegur og þægilegur. 
Með hand- eða rafstýrðum hvíldarstólum 
í öllum sætum.

Grace
Fáanlegur sem hægri eða vinstri tunga. Rafstillanlegur 
hægindarstóll í enda. Nokkrir litir í boði, alklæddur 
leðri eða slitsterku áklæði.

Ermes
ERMES sófinn er fáanlegur í fjöldamörgum útfærslum 
svo sem tveggja, þriggja eða fjögurra sæta. Öll sæti 
með rafstýrðum skemlum.

Mobius
Hægindasófinn er með hvíldarstólum í hvorum enda, 
handstillanlegum eða rafstillanlegum. Alklæddur leðri 
eða vönduðu tauáklæði og fáanlegur í fjölmörgum litum.

Riccardo
Glæsilegur tungusófi með öllum sætum 
rafstillanlegum. Hægri eða vinstri tunga.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

Með hallandi baki,má standanánast upp við vegg.

VERIÐ VELKOMIN
Í HEIMSÓKN
Opið alla virka daga 
10 -18. Lau.11-16 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL 

Mikið úrvalaf litum í tau- og leður áklæðum.

Flúðasveppir – Farmers bistro 
er fyrsta fyrirtækið í ferðaþjón-
ustu á Suðurlandi til að taka 

þátt í verkefni á vegum Hæfniseturs 
ferðaþjónustunnar um markvissa 
hæfniuppbyggingu starfsmanna. 

Hæfnisetur ferðaþjónustunnar 
vinnur, á forsendum ferðaþjónustunn-
ar, að því að auka hæfni starfsfólks 
og þar með auka gæði, fagmennsku, 
starfsánægju og arðsemi greinarinnar. 

Til þess að ná þessu markmiði hóf 
Hæfnisetrið tilraunaverkefni haustið 
2017 sem byggir á því að greina 
fræðsluþarfir  ferðaþjónustufyrirtæja 
og til að standa fyrir mælanlegri og ár-
angursmiðaðri fræðslu í samræmi við 
þarfir greinarinnar.

Þann 23. febrúar voru undirritaðir 
samningar um framkvæmd verkefn-
isins hjá Flúðasveppum – Farmers 
bistro sem er blandað matvæla- og 
ferðaþjónustufyrirtæki. Fræðslunetið 
sér um framkvæmd greininga og 
fræðslu í umboði Hæfnisetursins og 
starfsmennastjóðsins Landsmenntar 
sem kostar verkefnið. 

Í upphafi verkefnisins eru 
væntingar fyrirtækisins til fræðslu og 
fræðsluþarfir starfsmanna greindar. Í 
kjölfarið er útbúin áætlun um fræðslu 
og þjálfun. Árangursmælikvarðar eru 
gangsettir við upphaf fræðslunnar og 
eru þeir virkir í tólf mánuði eftir að 
fræðslu er lokið. 

Nú þegar er ljóst að fleiri ferða-
þjónustufyrirtæki á Suðurlandi munu 
taka þátt í tilraunaverkefninu á næstu 
mánuðum og búast má við meiri og 
almennari þátttöku ferðaþjónustuað-
ila fljótlega eftir að árangur verkefnis-
ins verður gerður ljós. 

Upplýsingar um verkefnið á 
Suðurlandi veita Eyjólfur Sturlaugs-
son (eyjolfur@fraedslunet.is) hjá 
Fræðslunetinu og Valdís Steingríms-
dóttir (valdis@frae.is) hjá Hæfnisetri 
ferðaþjónustunnar.

Á myndinni skrifa þeir Eyjólfur og 
Georg Ottósson, eigandi Flúðaveppa, 
undir samkomulagið.

Mynd og texti: www.fraedslunet.is

Markviss hæfnisuppbygging 
starfsmanna hjá Flúðasveppum

Minningarstund á Litla-Hrauni
Þann 27. febrúar sl. var minn-

ingarstund á Litla-Hrauni um 
fanga sem lést fyrir nokkru á 

Kvíabryggju. Strákarnir á Hrauninu 
þekktu hann margir vel og komu þrjá-
tíu fangar til stundarinnar.

Þá var bænaljósastandurinn sem 
búinn var til á Litla-Hrauni formlega 
tekinn í notkun og blessaður. 

Fangarnir fóru í einfalda röð, 
kveiktu á kertum og settu á stjakann 
til minningar um hinn látna. Þetta var 
falleg stund og áhrifarík. Fangar óska 
eftir því að svona minningarstund sé 
haldin í minningu um félaga og vini 
sem falla frá. Munum ætíð að fangar 
eru manneskjur hvað sem þeir kunna 
að hafa til saka unnið.

Séra Hreinn Hákonarson, fanga-
prestur Þjóðkirkjunnar,  sá um minn-
ingarstundina og söngmenn frá Sel-
fossi  voru: Þórður Stefánsson, Ingvar 
Guðmundsson, Aðalsteinn Geirsson, 
Gunnar Einarsson, og organistinn (pí-
anistinn) var Haukar Arnarr  Gíslason.

Séra Hreinn Hákonarson.

Söngmennirnir f.v.  Þórður Stefánsson, Ingvar 
Guðmundsson, Aðalsteinn Geirsson, Gunnar Einarsson,  
organistinn (píanistinn) Haukar Arnarr  Gíslason og séra 
Hreinn Hákonarson, fangaprestur Þjóðkirkjunnar. Ljósm.: 
Björn Ingi Bjarnason.

Flúðasveppir – Farmers bistro er fyrsta fyrirtækið í ferðaþjónustu á 
Suðurlandi til að taka þátt í verkefni á vegum Hæfniseturs ferðaþjón-
ustunnar um markvissa hæfniuppbyggingu starfsmanna. Eyjólfur og 
Georg skrifa undir samkomlagið.
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Hybrid – 50% rafdrifinn
Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar 
ásamt háþróuðu farþegarými sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu  
hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.

· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og 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. 

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr. 

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.
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Í nútíma þjóðfélagi þurfa sam-
göngur að vera góðar, traustar og 
öruggar. Með samgöngum sem er 

ansi víðtækt hugtak er átt við ferðir 
fólks á milli staða. Öll viljum við kom-
ast örugg á milli staða, hvort sem við 
sækjum vinnu, förum að heimsækja 
vini og ástvini eða eitthvað allt ann-
að. En því miður er það ekki alltaf 
svo, umferðin hefur tekið alltof mörg 
mannslíf og örkumlað marga í gegn-
um tíðina. Þegar slys eiga sér stað eru 
þau rannsökuð og reynt er að læra af 
því sem orsakaði slysið. 

Fyrir nokkrum áratugum var bíl-
beltanotkun ekki skylda og því var 
notkun þeirra ekki mikil þótt allir vissu 
af mikilvægi þeirra og hvaða gagn þau 
gerðu í slysum. En með fræðslu og 
síðar lagasetningu var bílbeltanotkun 
algengari og nú er það undantekning 
ef beltin eru ekki spennt, þarna hefur 
náðst góður árangur sem hefur bjarg-
að mörgum mannslífum og komið í 
veg fyrir alvarleg slys. Á þessu þarf að 
læra og taka næsta skref í umferðarör-
yggismálum.

Nú er ein stór hætta sem vofir yfir 
okkur í samgöngumálum en það er 
báborið ástand vegakerfisins  um allt 
land. Ástandið er með þeim hætti að 
ekki verður lengur unað við. Ef við 
tökum stöðuna á vegakerfinu í mínu 
sveitarfélagi, Bláskógabyggð, þá má 
með ábyrgum hætti segja að þar sé 
rússnesk rúlleta í gangi alla daga á 
helstu stofnbrautum sveitarfélagsins. 

Helstu stofnvegirnir eru illa farn-
ir, í þeim er sig, holur, sprungur í 
klæðningu svo fátt eitt sé nefnt. Svo 
eru malarvegir, eins og til dæmis 
Reykjavegurinn, að taka við mikilli 
umferð sem eru á engan hátt í ástandi 
til þess. Þetta bágborna ástand á ekki 
að koma neinum á óvart í sveitarfé-
lagi sem er með stærstu og vinsælustu 
ferðamannastaði landsins innan sinna 
marka. Svo má í rauninni segja að 
vegirnir sem ferðamennirnir fara um 
alla daga allt árið um kring sé stærsti 
ferðamannstaðurinn. 

Vegir þurfa að standast ákveðnar 
kröfur og staðla og um það er ekki 
deilt rétt eins og t.d. eldhús í litlu 
mötuneyti. Eldhús þarf að standast 
ákveðnar kröfur og staðla og ef þeir 
nást ekki er eldhúsinu lokað þangað til 
búið er að bæta úr. Þetta eru ráðstaf-
anir sem eiga að koma í veg fyrir t.d 
sýkingar og smit sem er hið besta mál. 
En af hverju á þetta ekki við um veg-
ina í okkar annars ágæta landi. Margir 
vegir standast ekki þær kröfur sem 
gerðir eru til þeirra en það er enginn 
eftirlitsaðili sem tekur þá út og lokar 
þeim ef þeir eru ekki í lagi. 

Hver er munurinn á litlu mötu-
neytiseldhúsi og vegum í einu fjöl-
farnast sveitarfélagi landsins? Þetta 
er eitthvað sem við ættum að rýna 
í til gagns. Ég er ekki að gera lítið úr 
mikilvægi þess að eldhús þurfi að vera 
í lagi heldur hvers vegna vegir megi 
vera eins og rússnesk rúlletta alla daga 
og allir horfa á aðgerðarlausir. Eftir 
hverju er verið að bíða, slysum stórum 
sem smáum?

Það er ábyrgðarhluti af stjórnvöld-
um að láta ástand vegakerfisins vera 
með þeim hætti eins og raun ber vitni. 
Vegir eru að láta undan miklu álagi, 
eru ekki byggðir fyrir þá miklu um-
ferð sem um þá fer og í einhverjum 
tilfellum er efnisval burðarefnis og 
yfirborðsefnis ekki með réttum hætti. 
Umferðin er að aukast ár frá ári eins 

og opinberar tölur segja til um en 
umferðaraukning á Suðurlandi á ár-
inu 2016 er 21% miðað við fyrra ár og 
10,1% á árinu 2017. Á þetta allt hefur 
verið bent á í alltof mörg ár án mik-
illa viðbragða stjórnvalda. Fjármagn 
til viðhalds og nýframkvæmda hefur 
engan veginn verið í samræmi við 
þörfina sem blasir við öllum. 

Að bíða og sitja hjá aðgerðarlaus er 
meira en stöðnun það er afturför. Nú 
er málum þannig viðkomið að við eig-
um erfitt með að ná í skottið á okkur, 
það er ekki hægt að hreykja sér af því. 
Eitthvað verður að gera og því legg ég 
fram þá tillögu að við Íslendingar gef-
um okkur sjálfum þjóðargjöf líkt og 
árið 1974 þegar Alþingi gaf þjóðinni 
svonefnda þjóðargjöf til landgræðslu 
á 1100 ára afmæli landnámsins. Gjöf-
in verður í því formi að farið verði 
í stórátak í samgöngumálum með 
stórauknu fjármagni í málaflokkinn 
í ákveðinn tíma, þetta stóra verkefni 
sem nú virðist vera óyfirstíganlegt 
verði tekið með áhlaupi þang-
að til það er orðið sjálfbært. 
Viðhaldi á samgöngukerf-
inu verði sinnt eins og 
þörfin er og farið verði 
í nýframkvæmdir. 

Ég held að við Ís-
lendingar gætum 
sameinast um þessa 
þjóðargjöf enda myndi 
hún koma við og 
snerta okkur öll. Er 
ekki tilvalið að gefa 
þjóðargjöfina á fundi 
Alþingis á Þingvöll-
um nú í sumar þegar 
þar verður hátíðar-
fundur í tilefni 100 ára 
fullveldis landsins?

Helgi Kjartansson, 
oddviti  

Bláskógabyggðar.

Mið-Austurlönd – sem af-
markast af Egyptalandi í 
vestri, Íran í austri, Tyrk-

landi í norðri og Jemen í suðri – eru 
einhver mesti suðupottur okkar 
tíma og hafa raunar verið um ára-
tugaskeið.

Nær daglega flytja fjölmiðlar 
þaðan stórfréttir sem yfirleitt snúa 
að stríðshörmungum, kvennakúg-
un, misskiptingu og neyð. Um leið 
hafa víglínurnar færst óþægilega 
nærri Vesturlöndum – hryðjuverk í 
nágrannalöndum okkar og straum-
ur flóttafólks meinar okkur að loka 
augunum fyrir ástandinu.

Um leið er ljóst að ýmis vandamál 
Mið-Austurlanda eiga rætur í tíðum 
og víðtækum afskiptum Vesturlanda 
af þessum heimshluta í fortíð og nú-
tíð. Fleira kemur þó til, enda er um 
fjölþætt og flókin mál að ræða.

Mið-Austurlönd eru á milli steins 

og sleggju þar 
sem íbúar þessa 
svæðis hafa á 
s í ð a s t l i ð nu m 
hundrað árum 
beitt ýmsum 
aðferðum til 
að finna hinn 
gullna meðal-
veg hefðar og 
nútíma, sjálfstæð-
is og jafnréttis, ofbeldis og framfara, 
trúfrelsis og einstaklingsfrelsis.

Magnús Þorkell Bernharðsson, 
prófessor í nútímasögu Mið-Aust-
urlanda við Williams College í 
Massachusetts og gistikennari við 
guðfræði- og trúarbragðafræðideild 
Háskóla Íslands, er einn helsti sér-
fræðingur okkar í sögu þessa svæðis. 
Í bókinni fjallar hann um öll megin-
stefin í sögu Mið-Austurlanda á yfir-
vegaðan og aðgengilegan hátt.

Öflugt listalíf 
á landsbyggðinni
Mátturinn í félags- og menningarmál-

um víða á landsbyggðinni er einstak-
ur. Fjöldi fólks ber uppi menningarlíf 

í fremstu röð í formi kórastarfs og leikfélaga, svo 
dæmi séu tekin. Þá er ótalin krafturinn í klúbba-
starfi og handverki af fjölbreyttu tagi. 

Uppfærslur Leikfélags Selfoss á Glæpir og 
góðverk, nú á 60 ára afmæli leikfélagsins, og Leik-
félags Hveragerðis á Glanna glæp í Latabæ eru 
góð dæmi um framúrskarandi listalíf á landsbyggðinni þar sem fjöldi 
fólks fer á hreinum kostum við að skemmta okkur hinum með vönd-
uðum leiksýningum. Mörg önnur dæmi væri hægt að taka til að strika 
undir þróttinn í menningarlífinu í fjórðungnum og á landsbyggðinni 
almennt.

Menningarhátíðir sveitarfélaganna eru mikilvægir hlekkir í listalíf-
inu. Þar gefst listafólkinu tækifæri til að sýna afrakstur verka sinna með 
handverks-og myndlistarsýningum eða tónleikahaldi. Hlutverk sitt í 
því að styðja við bakið á menningarstarfinu hafa sveitarfélögin almennt 
rækt vel og standa oft myndarlega að málum. 

Það er mikilvægt að svo verði áfram. Með lista-og menningarhátíð-
um og beinum stuðningi við starfsemi fólks í héraði er staðið við bakið 
á því sem gerir lífið á landsbyggðinni sérlega eftirsóknarvert, litríkt og 
fjölbreytt. 

Þá er menningarlíf í byggðum landsins ómetanlegur hluti af kraft-
mikilli ferðaþjónustu á hverjum stað. Fyrir utan stórkostlega náttúru 
landsins sækja ferðamenn í auknum mæli í að kynnast sérstöðunni í 
mannlífinu, sögunni og menningunni. Eftir því sem fleiri opna aðgang 
að starfsemi sinni fjölgar sprotunum í þjónustu við ferðafólk og fleiri 
njóta afrakstursins. Við þetta starf er mikilvægt að styðja með ýmsum 
hætti af bæði fyrirtækjum og opinberum aðilum.

Nauðsynlegt er að bæði ríki og sveitarfélög veiti fjármunum og 
stuðningi til menningarstarfseminnar, ekki síst sem hluta af sívaxandi 
og fjölbreyttri ferðaþjónustu. Því verður fróðlegt að sjá framboðin til 
sveitarstjórna í vor sýna á spilin en margt af gróskunni á upphaf sitt til 
frjórra hugmynda framboða til sveitarstjórna.
 Björgvin G. Sigurðsson

LeiðaRi

2. tölublað, 1. 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. 

„Ef við tök-
um stöðuna 

á vegakerfinu í 
mínu sveitarfélagi, 
Bláskógabyggð, þá 
má með ábyrgum 
hætti segja að þar 
sé rússnesk rúlleta 
í gangi alla daga á 
helstu stofnbraut-
um sveitarfélags-
ins.“

Helgi Kjartansson, oddviti Bláskógabyggðar skrifar:

Þjóðargjöf í formi 
bættra samgangna

Mið-austurlönd 
– fortíð, nútíð og framtíð
Höfundur: magnús Þorkell Bernharðsson 

Gullfoss í Bláskógabyggð.
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MEÐ HVAÐA LIÐI 
HELDUR ÞÚ Í ENSKA?
NIFTY 170 ER FRAMLEIDD Í *MILTON KEYNES Á ENGLANDI

4.750.000 kr. + vsk

NIFTY 170
VINNUHÆÐ 17,1 METRAR

Umboðsaðili fyrir á Íslandi

Vinnulyftur ehf.
Sími 519 2210
vinnulyftur@niftilyft.is
www.niftilyft.is

*Milton Keynes Dons eða MK Dons eru nú í 21. sæti 
1. deildarinnar á Englandi.

6.20m

4.40m

1.65m

2.
15

m
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8.70m

Um þessar mundir fagnar 
Leikfélag Selfoss 60 ára af-
mæli og stendur félagið fyrir 

afar glæsilegri dagskrá á afmælisárinu. 
Nýverið frumsýndi félagið aðalsýn-
ingu leikársins, fjölskyldugamanverk-
ið Glæpir og góðverk í leikgerð Sig-
rúnar Valbergsdóttur, byggt á leikriti 
Anton Delmar.  Óhætt er að segja að 
vel hafi til tekist en sýningin er fyrir-
taks skemmtun í Litla leikhúsinu við 
Sigtún. Vel leikin og vönduð uppsetn-
ing í alla staði. 

Glæpir og góðverk segir frá þrem-
ur góðhjörtuðum systrum sem erfa 
húsnæði eftir bróður sinn. Systurnar 
þrjár hafa það markmið eitt að hjálpa 
náunganum með smá aðstoð frá al-
mættinu, skiptir þá engu hver sá ná-
ungi er og koma þær sér þannig jafnan 
í kostulegar aðstæður. 

Einn af skjólstæðingum þeirra er 
Breki Brjánn Búason eða Breyskur. 
Fyrrverandi  fangi sem systurnar 
skjóta skjólshúsi yfir eftir að hann 
losnar úr tugthúsinu og vinna svo að 
því hörðum höndum að koma hon-
um á rétta braut í lífinu. Með góðum 
vilja og náungakærleik má ná mjög 
langt og það á svo sannarlega við um 
systurnar þrjár sem ekkert aumt mega 
sjá án þess að rétta hjálparhönd.

Verkinu vindur síðan fram með 
óvæntum hætti og það er aldrei dauð-

ur punktur í þessu vel skrifaða og 
skemmtilega gamanleikriti. Glæpir og 
góðverk er flottur farsi þar sem hóp-
ur góðra leikara ber uppi vel heppn-
aða uppfærslu sem Leikfélagi Selfoss 
er mikill sómi af á afmælisári þessa 
merka og öfluga leikfélags.

Það er sérstaklega gaman að sjá 
hvað félagið státar af sterkum hópi 
leikara. Þeir fara á kostum  hver á fæt-
ur öðrum í góðum rullum í vel skrif-
uðu verki sem höfundur staðfærir vel 
og vandlega og tengir inn í samtímann 
og Selfoss.

Leikstjóri sýningarinnar er Sig-
rún Valbergsdóttir en hún leikstýrði 
einnig verkinu Bróðir minn ljóns-
hjarta sem Leikfélag Selfoss setti upp 
árið 2014. Sigrún hefur mikla reynslu 
sem leikstjóri og hefur leikstýrt yfir 
50 leiksýningum ásamt því að skrifa 
og þýða mikinn fjölda verka. Leik-
arar í sýningunni eru 12 talsins auk 
baktjaldarsérfræðinga sem eru leik-
myndahöfundar og smiðir, tónlistar-
fólk, leikmuna- og búningahönnuðir, 
ljósahönnuður ofl.  Hópurinn skilar 
af sér góðu verki sem undirstrikar 
stöðu Leikfélags Selfoss í fremstu röð 
íslenskra áhugaleikfélaga.

bgs
Myndir: Leikfélag Selfoss.

Glæpir 
og góðverk
 – Úrvals uppfærsla hjá Leikfélagi selfoss



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!

Skarskólpi 
Kippis Kippus

Djúpsjávar lufsi
Maritima Polyurethane

Slorsíli 
Úrgangus Óþolandis

Sóðabikkja
Mengunis Majoris

Spuri 
Flaskus Flaskus

Lúði
Plastysis 
Aukreitis

Norðursjávar Kóli
Atlantic Cola

Plastbítur
Virus Plastikus

Ískóli
Plastus Vesenis

Maghnútur
Sodapop Virus

FLÖSKUR
í íslensku sjávarríki

Marine bottles of Iceland | Flaschen im isländischen Meer
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Þann 8. febrúar 1918 var Flóa-
áveitufélagið stofnað í Fjölni á 
Eyrabakka. Það er því 100 ára.

Lög um áveitu yfir Flóann voru 
samþykkt á Alþingi árið 1917. Þar var 
kveðið á um að stofna skyldi félag um 
áveituna og yrðu ¾ fundarmanna lög-
mæts fundar að samþykkja stofnun 
áveitufélags.

Fjölmennur fundur
Á stofnfundinn mættu 103 bændur. 
Tveir voru farnir þegar að tillagan 
um félagsstofnunina kom til atkvæða-
greiðslu. Sjötíu og níu samþykktu til-
löguna (78%), tuttugu og einn voru 
mótfallnir og einn sat hjá.

Á 19. öld var framfaravakning 
meðal þjóðarinnar, sem svo oft hafði 
haft knappt til matar. Á síðari hluta 
aldarinnar vaknaði áhugi fyrir áveit-
um á engjalönd, til þess að tryggja og 
auka heyfeng og þar með framleiðslu 
búsafurða. Tún voru þá almennt lítil 
og meiri hluti heyskaparins var á 
útjörð.

Þó Flóinn hafi lögnum blautur 
verið, þá höfðu Flóamenn áhuga á að 
fá áveitu á lönd sín með skipulegum 
hætti og kannske ekki síður, að geta 
síðan veitt því af, þegar að slætti leið.

Flóðgáttin opnuð 1927
Flóinn var þrímældur til könnunar og 
til að skipuleggja um hann áveitukerfi. 
Fyrst var hann mældur árið 1886, svo 
1906 og loks 1914–15. Framkvæmdir 
við áveituna hófust 22. maí 1922 og var 
flóðgáttin við Hvítá á Brúnastaðflötum 
opnuð í fyrsta sinn og vatni hleypt úr 
ánni inn á áveitukerfið 27. maí 1927.

Uppskera jókst með tilkomu 
áveitunnar og heyfengur varð auð-
teknari. Samkvæmt forðagæsluskýr-
slum náði heyskapur á áveitusvæð-
unum hámarki árið 1940, 78.000 
hestburðum. Talsvert var um það að 
utanhéraðsmenn fengju leigðar slægj-
ur á áveitusvæðunum og eitthvað var 
um heysölu af teig. Það hey er ótalið 
á forðagæsluskýrslum úr Flóanum. 

 

Mjólkurbú Flóamanna
Til þess að koma auknum búsafurð-
um á markað gekkst Flóaáveitufélagið 
fyrir stofnun Mjólkurbús Flóamanna, 
sem tók til starfa 5. desember 1929.

 Um þær mundir sem Flóaáveitan 
komst loks í gagnið voru möguleik-
ar til túnræktar að aukast. Tilbúinn 
áburður og grasfræ var kominn á 
markað og plógar og önnur hesta-
verkfæri kominn til.

Ræktunarsamband  
Flóa og Skeiða
Þegar kom fram á 5. áratuginn fór 
áhugi á framræslu og þurrkun lands 
til túnræktar vaxandi og þá þegar 
farið að bæta afrennslisskurðina, svo 
hægt væri að ræsa í þá, jafnframt því 
sem þeir gegndu áfram því hlutverki 
að taka við áveituvatninu, þegar því 
var hleypt af engjunum fyrir slátt. 
Árið 1946 beitti Flóaáveitufélagsið sér 

fyrir stofnun Ræktunarsambands Flóa 
og Skeiða, sem keypti þá þegar vinnu-
vélar til ræktunarstarfa.

Með vaxandi túnrækt á 6. ára-
tugnum dró svo áfram jafnt og þétt 
úr engjaheyskap. Árið 1962 er talið að 
ekki dugi lengur minni háttar lagfær-
ingar á skurðakerfi áveitunnar. Sam-
þykkt var að láta gera heildaráætlun 
um framræslu Flóans og á aðalfundi 
Flóaáveitufélagsins árið 1964 er sam-
þykkt að hrinda áætluninni í fram-
kvæmd. Árið 1970 var að mestu lokið 
þeim framkvæmdum, sem áætlunin 
gerði ráð fyrir.

Á kalárunum fyrir 1970 bættu 
sumir sér upp grasbrestinn með 
engjaheyskap, en þegar batnaði var 
engjaheyskap á áveituengjum Flóans 
endanlega lokið.

Vatnsmiðlun
Hlutverki skurðakerfis Flóaáveitunnar 
var þó ekki þar með lokið. Það er nýtt 

sem vatnsmiðlun. Það er viðtaki vatns 
úr framræsluskurðum bænda og fleytir 
fram leysingavatni í hlákutíð, jafnframt 
því sem í þurrkaköflum á sumrin en 
hleypt vatni inn á skurðakerfið til þess 
að halda uppi grunnvatnsstöðu og 
tryggja búfénaði vatn í högum. Vegna 
hraunsins sem er undirliggjandi hættir 
Flóanum við ofþornun í langvarandi 
þurrkum á sumrin.

Viðhald áveitukerfisins felst í því 
að halda við flutningsgetu skurðanna 
og stuðla að sem jafnastri dreifingu 
vatnsrennslis um þá. Sveitarfélögin í 
Flóanum eru fjárhagslegir bakhjarlar 
áveitunnar, en áður fyrr var innheimtur 
áveituskattur á hvern hektara áveitu-
lands.

Ég held að skurðakerfi Flóaá-
veitunnar sé hið eina á Íslandi sem er 
tvíhliða og virkar sem vatnsmiðlun. 
Flóamenn mega ekki vanrækja þetta 
æðakerfi sveitarinnar, það er lífsnausyn, 
hvort sem ganga úrfelli eða þurrkar.

flóaáveitufélagið 100 ára
Árni eiríksson frá 
Skúfslæk.

Kirkjuráð Hrútavinafélagsins Örvars. F.v.: Þórður Grétar Árnason á Selfossi, 
Hannes Sigurðsson að Hrauni í Ölfusi og Kristján Runólfsson í Hveragerði og lengst 
til hægri er Björn Harðarson í Holti, stjórnarformaður Flóaáveitunnar.

Fundarritarinn, Margrét Jónsdóttir á Syðra-Velli.
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Atvinna
Set röraverksmiðja
Viljum bæta við starfsmanni í  
mötuneyti Set ehf. 

Góður vinnutími og vinnuaðstaða í vel búnu 
mötuneyti fyrirtækisins sem sér um  
morgun- og hádegisverð fyrir starfsfólk. 

Nánari upplýsingar um starfið og umfang  
þess eru veittar á skrifstofu Set  
í síma 480 2700. 

Einnig má skila inn umsóknum á 
tölvupóstfang: atvinna@set.is. 

Umsóknarfrestur er til 9. mars.

Hjá Set starfa um 70-80  manns, við sölu, 
framleiðslu og þjónustu við lagnamarkaðinn.

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

aðalfundur og afmæliskaffi í 
Félagslundi
Aðalfundur Flóaáveitufélagsins var 
haldinn í Félagslundi miðvikudags-
kvöldið 21. febrúar sl. og sóttu hann 
um 40 manns. Fundurinn fór hið 
besta fram og fundargerð ritaði Mar-
grét Jónsdóttir á Syðra-Velli. Stjórn fé-
lagsins var endurkjörin en hana skipa; 
Björn Harðarson í Holti sem er stjórn-

arformaður, Már Ólafsson í Dalbæ og 
Grétar Sigurjónsson í Smjördölum.  
Umsjónarmaður Flóaáveitunnar er 
Guðmundur Stefánsson í Hraungerði.  
Að loknum aðalfundarstörfum var 
drukkið afmæliskaffi Flóaaáveitu-
félagsins 100 ára og héldu nokkrir 
fundarmanna ræður í tilefni afmæl-
isins. 

Meðal gesta var Kirkjuráð Hrúta-

vinafélagsins Örvars á Suðurlandi og 
ávarpaði forseti félgsins, Björn Ingi 
Bjarnason á Eyrarbakka samkom-
una. Hann færði einnig fundinn og 
afmælið til myndar eins hér má sjá.  
 

Guðmundur Stefánsson,  
Hraungerði.

afmælistertan

Geir Ágústsson frá Gerðum.

Frá aðalfundrastörfum Flóa-
áveitufélagsins.

Stjórn Flóaáveitufélagsins. F.v.: Grétar Sigurjónsson í Smjördölum, Már Ólafsson í Dalbæ, Björn Harðarson í Holti og um-
sjónarmaður Flóaáveitunnar Guðmundur Stefánsson í Hraungerði.

Björn Harðarson í Holti.

Brynjólfur Þór Jóhannsson 
frá Kolsholtshelli.

Frá talningu í stjórnarkjöri. F.v.: 
Eydís Þorbjörg Indriðadóttir, sveitarstjóri 
Flóahrepps og Guðmundur Stefánsson í 
Hraungerði.

Guðmundur Stefánsson í 
Hraungerði.

elvar Ágústsson frá Hamri.
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VR | KRINGLUNNI 7 | 103 REYKJAVÍK | SÍMI 510 1700 | VR.IS

Allsherjaratkvæðagreiðsla VR
Allsherjaratkvæðagreiðsla meðal félagsmanna VR vegna kjörs stjórnar VR, skv. 20. gr. laga félagsins, 
hófst kl. 09:00 þriðjudaginn 6. mars nk. og lýkur kl. 12:00  á hádegi þriðjudaginn 13. mars. 

Atkvæðagreiðslan er rafræn, þú finnur slóð á hana á www.vr.is. 
Valið er milli 27 frambjóðenda til stjórnar VR. Merkja skal við  
mest 7 frambjóð endur í stjórnarkosningum.

Hvernig þú kýst stjórn VR

1. Smelltu á „Kosið um stjórn 2018-2020“ á www.vr.is.

2. Skráðu þig inn með Íslykli eða rafrænum skilríkjum.

3. Atkvæðaseðill opnast með upplýsingum um hvernig  
þú átt að kjósa.

Ef þú hefur ekki Íslykil eða rafræn skilríki sækir þú um á island.is

Allar nánari upplýsingar er hægt að nálgast á www.vr.is eða  
með því að hringja á skrifstofu félagsins í síma 510 1700.

Kjörstjórn VR

Frambjóðendur í stafrófsröð:
Agnes Erna Estherardóttir
Arnþór Sigurðsson
Ásgeir Þór Erlendsson
Bjarni Þór Sigurðsson
Björn Axel Jónsson
Daníel Martyn Knipe
Dóra Magnúsdóttir
Friðrik Boði Ólafsson
Gísli Kristjánsson
Guðmundur Ásgeirsson
Guðrún Björk Hallbjörnsdóttir
Helgi Ásgeir Harðarson
Ingibjörg Ósk Birgisdóttir
Jósteinn Þorgrímsson

Kristín Anný Jónsdóttir
Kristjana Þorbjörg Jónsdóttir
Magnús Helgi Jakobsson
Oddný Margrét Stefánsdóttir
Rannveig Sigurðardóttir
Rúnar Einarsson
Rútur Snorrason
Sigmundur Halldórsson
Sigríður Lovísa Jónsdóttir
Sigurður Már Ólafsson
Sigurður Sigfússon
Soffía Óladóttir
Stefán Viðar Egilsson

Lionsklúbburinn Geysir í Bisk-
upstungum hefur um árabil 
safnað fé til góðra mála með 

Villimannakvöldi ár hvert. Engin 
undantekning var þetta árið en þeir 
félagar standa einstaklega vel að verki. 
Margt var góðra gesta og mikið fjör í 
Aratungu. 

Myndir: Guðmundur Ingólfsson.

Vel heppnað Villimannakvöld 
hjá Lionsklúbbinum Geysi Lionsklúbburinn Dynkur, 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi, 
hefur vaxið og dafnað frá stofn-

un klúbbsins. Bættust þeir Andreas og  
Gunnar Jónsson í hópinn á félags-
fundi klúbbsins í febrúar. Dynkur  
fundar fyrsta miðvikudag hvers 
mánaðar yfir vetrartímann í 
Hestakránni á Skeiðunum. Áhuga-
samir hvattir til að kynna sér 
starfsemi klúbbsins en formað-
ur er Aðalsteinn Guðmundsson,  
Húsatóftum.

Nýir félagar 
í Lkl. Dynk

Ólafur Leifsson 
og andreas.

Jónas Yngvi Ásgrímsson 
og Gunnar Jónsson.Myndir Guðmundur Ingólfsson



Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata, Kópavogi

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.

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

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

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.

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



12   8. mars 2018

Atvinna
Set röraverksmiðja

Set ehf.  | Eyravegur 41 | 800 Selfoss | Sími: 480 2700 | set@set.is | www.set.is

Við leitum að liðtækum einstaklingum til starfa í þjónustudeild Set, bæði 

iðnmenntuðum og ófaglærðum. Þjónustudeild Set fæst við samsuðu á 

vatns- og fráveiturörum og samsetningu og einangrun á samskeytum 

hitaveituröra. Um framtíðarstörf er að ræða.

• Samsuða plaströra á verkstað.

• Frágangur á samskeytum hitaveituröra.

• Vinna við einangrun samskeyta.

• Vinna við sérsmíði og lagnalausnir í verksmiðju Set.

Helstu viðfangsefni starfsins eru:

Áhugasamir sæki um fyrir 28. mars nk.  
Eingöngu er tekið við umsóknum á vef Set: www.set.is/atvinna.

Set hefur vottað gæðakerfi skv. ISO 9001 og hefur hlotið viðurkenningu 
Creditinfo fimm ár í röð sem framúrskarandi fyrirtæki.

• Iðnmenntun á sviði pípulagna, vélvirkjunar eða sambærilegt er kostur.

• Reynsla af verktaka- og útivinnu er kostur.

• Sveigjanleiki og færni í jákvæðum samskiptum við aðra. 

• Skipulagshæfileikar og snyrtimennska í vinnubrögðum.

• Ferilskrá eða ítarlegar upplýsingar á umsóknarformi Set.

• Mynd af umsækjanda.

Starfsólk í útiþjónustudeild SetStarfsólk í útiþjónustudeild Set

Hæfniskröfur:

Eftirfarandi gögn þurfa að fylgja umsókn:

Ég hef lengi haft brennandi 
áhuga á því að efla kirkj-
una okkar. Margir af gömlu 

prestunum töluðu um nauðsyn þess 
að glæða kristni og kirkjulíf. Við þurf-
um ekki að efast um kristna trú en við 
þurfum að hlú alveg sérstaklega vel 
að kirkjulífinu í hverri sókn. Í kirkj-
unni þurfum við að vinna saman að 
því að sækja kirkjuna vel og styðja 
safnaðarstarf, boðun og helgihald á 
helgum og hátíðum og þá ekki síst 
barna- og æskulýðsstarf að ógleymdu 
gagnmerku starfi kvenfélaga og starfi 
margra góðra kóra og organista. 

Kirkjulíf stendur nær okkur en við 
höldum ef við reiknum líka með sál-
gæslu og áfallahjálp sem oftast er 
starfrækt út frá heilbrigðisstofnunum 
í héraðinu. Oft koma prestar sóknar-
innar að því eða prestar og djáknar 
með sérmenntun á sviði klínískrar sál-
gæslu. Í öllu því starfi er unnið út frá 
trúarreynslu og velferð manneskjunn-
ar og ekki er spurt um trúfélagsaðild. 
Við erum einfaldlega í sameiginlegri 
vegferð í þessu samfélagi sem mótast 
af kristinni trú og öðrum þáttum í 
menningararfi þjóðarinnar.

Ef kirkjan ætlar að þjóna þessu 

hlutverki sínu áfram þarf hún að 
leggja höfuð áherslu á að efla innra 
starf safnaðanna og þjónustu sína í 
sóknum landsins og á stofnunum eða 
í samstarfi við skóla, heilbrigðisstofn-
anir og félagasamtök. Kirkjan þarf að 
efla starfsmannastefnu sína, vera til 
fyrirmyndar í samskiptum fólks, jafn-
réttismálum og stjórnsýslu. Vekja þarf 
fólk til umhugsunar um loftlagsmál 
og umhverfi sitt út frá velferð mann-
eskjunnar og samfélagsins. Félagslegur 
auður kirkjunnar felst í því fólki sem 
er viðriðið þjónustu hennar á hverjum 
stað og í stoðþjónustu kirkjunnar við 
starfið á vettvangi fólksins.

Núna er farið aftur af stað með 
nýja kosningu til vígslubiskups í Skál-
holti og skulum við vona að það takist 
betur til með formsatriðin. Ég trúi því 
að kirkjan vilji gera vel. Við viljum öll 
gera vel. Eftir að ég hlaut aftur tilnefn-
ingu presta og djákna í febrúar býð ég 
mig fram til starfa í þágu safnaðanna 
í umdæmi vígslubiskups í Skálholti. 
Umdæmið nær frá Hafnarprestakallli 
og suður og vestur um land allt norður 
til Stranda og vestur til Bolungarvíkur. 
Vesturlandið og allir Vestfirðir eru hér 
með og einnig Höfuðborgarsvæðið og 
Suðvesturhorn landsins. Fólkið sem 
kýs er fólkið í kjörnefndum prestakall-
anna á svæðinu, prestar og djáknar og 
er kosið í póstkosningu 9. – 21. mars.

Það sem heillar mig mest við þetta 
starf eru þau beinu tengsl sem gert 
er ráð fyrir að vígslubiskup hafi við 
hverja sókn. Starfsvettvangur hans er 
að vera í þessum tengslum og rækta 
þau í gegnum boðun, helgihald og 
safnaðarstarf. Ég vil vinna með því 
fólki sem vinnur að því að glæða 
kristni og kirkjulíf. Það er vel hægt 
með því að heimsækja söfnuði og setja 
sig inní aðstæður á hverjum stað. Það 
er hægt með góðum tengslum, ráð-
gjöf og fræðslu. Það er hægt með því 
að vinna að endurmenntun og öðru 
sem getur komið í veg fyrir þreytu 
eða kulnun í starfi og alltaf má bæta 
vinnuaðstöðu og skipulag á vinnutíma 
og viðveru. Það gefur mikinn kraft 
ef hægt er að auka sjálfboðastarf og 
styrkja sjálfboðaliðana af því að það er 
bara meira gaman þar sem fleiri koma 
saman að verki. Svo þarf að vinna aft-
ur skerðinguna á sóknargjöldum því 
það er rekstrarfé safnaðanna á sama 
hátt og gildir um öll trúfélög. 

Ég vil gjarnan fá að vinna að þessu 

með Guðs hjálp og öllum þeim 
sem vilja efla kirkjuna innanfrá og 
styrkja það starf sem nýtur mestrar 
virðingar hjá þjóðinni. Þess vegna 
gef ég kost á mér og kem með mína 
reynslu sem ég lýsi á heimasíðunni 
KristjánBjörnsson.is og kem fram 
með dyggum stuðningi konu minnar, 
Guðrúnar Helgu Bjarnadóttur. Ég vil 
fá að vinna að þessu öllu út frá Skál-
holti og með aðsetur þar enda er brýnt 

að efla þann helga stað með guðs-
þjónustu, fundum, fræðsludögum 
og uppbyggilegri samveru, aukinni 
kynningu og þjónustu við ferðafólk og 
skólahópa og ekki síst með rækt við 
kyrrðardaga og tónlistarlíf. Það er von 
mín að kirkjunni takist vel til.

Sr. Kristján Björnsson
www.kristjánbjörnsson.is

Að glæða kristni og kirkjulíf
sr. Kristján Björnsson:

 Gamla kirkjan 
í Reykholti.

Sr. Kristján ásamt Guðrúnu Helgu Bjarnadóttur eiginkonu sinni.

Tómas Ellert Tómasson, verk-
fræðingur og verkefnastjóri 
á skrifstofu framkvæmda og 

viðhalds hjá Reykjavíkurborg, mun 
leiða lista Miðflokksins í Árborg í 
sveitarstjórnarkosningunum í vor.

Tómas Ellert er fæddur 1970 og er 
byggingarverkfræðingur að mennt. 

Miðflokknum í Árborg er mikill 
fengur af því að fá Tómas Ellert til liðs 
við sig en hann er gjörkunnugur bæj-
arstjórnarmálum og starfaði hann sem 
varabæjarfulltrúi í Árborg 2010-2014 
ásamt því að vera stjórnarformaður 
Leigubústaða Árborgar, varaformað-
ur skipulags- og byggingarnefndar, 
í stjórn framkvæmda- og veitusviðs, 
formaður starfshóps Sveitarfélagsins 
Árborgar vegna uppbyggingu íþrótta-
mannvirkja fyrir unglingalandsmót 
UMFÍ 2012 og landsmót UMFÍ 2013 
og fulltrúi Sveitarfélagsins Árborgar 
í samgöngunefnd SASS (Samtökum 
sunnlenskra sveitarfélaga).

Tómas Ellert var kosningastjóri 
Miðflokksins í Suðurkjördæmi fyrir 

alþingiskosningarnar s.l. haust, hann 
er jafnframt stofnandi og ritstjóri 

Forsíðufrétta, grasrótarvefmiðils Mið-
flokksins – www.forsidufrettir.net.

Tómas ellert leiðir Miðflokkinn



Uppbyggingarsjóður Suðurlands
auglýsir eftir umsóknum um styrki

Ertu með frábæra 
hugmynd ?

1 2Menningarverkefni
Til eflingar á menningarstarfsemi 
og listsköpun á Suðurlandi

Umsóknarfrestur er til hádegis 13. mars 2018
STYRKIR@SASS.IS S. 480-8200WWW.SASS.IS

Uppbyggingarsjóður er hluti af 

RÁÐGJÖF UM ALLT SUÐURLAND
Ráðgjafar eru á starfsstöðvum um allt Suðurland. Umsækjendur eru hvattir til hafa samband við ráðgjafa á 
vegum SASS og fá aðstoð við gerð umsókna. Nánari upplýsingar á vef SASS.

Atvinnuþróunar- og nýsköpunarverkefni
Styðja við atvinnuskapandi og/eða framleiðni-
aukandi verkefni á Suðurlandi

Starfandi fyrirtæki eru sérstaklega hvött til að sækja um

Fimmtudagur 7. mars  2018    13DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

Báran, stéttarfélag 
auglýsir orlofshús félagsins 

í Grýluhrauni 9, Grímsnesi, við Þverlág 2 á Flúðum, Svignaskarði 
(skiptibústaðir) og íbúð á Akureyri (Ásatún 12) til leigu sumarið 
2018 fyrir félagsmenn.

Umsóknarfrestur er til 22. mars nk. og úthlutun orlofshúsa mun liggja fyrir 
26. mars nk. 
Verð á vikudvöl í bústöðunum er kr. 20.000 og íbúð á Akureyri kr. 22.000.
Leigutímabil frá föstudegi til föstudags. Akureyri er frá miðvikudegi til 
miðvikudags.
Öllum umsóknum verður svarað skriflega.
Íbúðin Sóltúni 28, Rvk. verður í sveigjanlegri leigu eins og hingað til. 

Nýr orlofsvefur Bárunnar, stéttarfélags hefur verið tekin í notkun. Orlofs
vefurinn leysir af hólmi eldra kerfi félagsins. Nýja orlofskerfið heitir 
Frímann og má nálgast á heimasíðu Bárunnar, stéttarfélags.

Gistimiðar, útilegukortið, veiðikortið og fl. verða seldir í gegnum nýja 
orlofsvefinn. Einnig verður hægt að nálgast útilegukortið og veiðikortið á 
skrifstofu félagsins að Austurvegi 56 Selfossi.

Báran, stéttarfélag
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Fimmtudaginn 22. febrúar var 
mikið um dýrðir í Sveitarfé-
laginu Hornafirði en þá fór 

fram afhending styrkja, Menningar-
verlauna og umhverfisviðurkenn-
inga  sveitarfélagsins við húsfylli í Ný-
heimum. Alls voru   23 styrkir veittir 
á viðburðinum, en voru það styrkir 
menningarmálanefndar, bæjarráðs, 
sem og styrkir út atvinnu- og rann-
sóknarsjóði.

Björn Ingi Jónsson, bæjarstjóri, 
setti viðburðinn greindi hann frá mik-
ilvægi þess að bjóða bæjarbúum upp 
á hátíðarviðburð þegar menningar-
verðlaun, umhverfisviðurkenningar 
og styrkir sveitarfélagsins eru afhent.   
Viðburðurinn minnir okkur á hversu 
fjölbreytt og mikil gróska menningar 
og frumkvöðla er í samfélaginu okkar.

Kristín Gestsdóttir afhenti menn-
ingarverðlaun í hennar máli kom 
fram, að menningin er allt sem á sér 
stað á milli manna í samfélaginu okk-
ar. Við búum okkur til okkar menn-
ingu. Menningin eru líka samskipti 

okkar og það sem við gerum á hverj-
um degi.  Menning er það sem við ger-
um og þau áhrif sem við höfum á aðra 
með því að framkvæma.

Fjórtán voru tilnefndir til menn-

ingarverðlauna árið 2017, sagði Krist-
ín að tilnefningin segir þeim sem eru 
tilnefndir að þeir hafa áhrif á aðra með 
því að vinna að því sem þeir gera, sýna 
og framkvæma. Áhrifin eru augljós og 

smita menningu okkar nýrri hugsun.
Þorvarður Árnason, forstöðu-

maður Rannsóknaseturs Háskóla Ís-
lands á Hornafirði, hlaut verðlaunin 
að þessu sinni. Hann hefur fengist 
við ljósmyndun og kvikmyndagerð í 
um þrjá áratugi  samhliða fræðistörf-
um.  Hann hefur verið duglegur við 
að birta myndir og fjalla um fegurð 
landsins og fjarðarins. Myndir sem 
laða að gesti til okkar sem langar í lif-
anir af fegurðinni. Þorvarður var með 
sýningu á Nýtorgi sem stóð frá apríl til 
sept. Og einnig tók hann myndir sem 
sýndar eru í jökulheimum í Hoffelli og 
var sýningin opnuð í apríl s.l. þessar 
sýningar voru í tengslum við ráðstefn-
una  Jöklar í bókmenntun, listum og 
lífinu. 

Styrkir atvinnu- og rann-
sóknarsjóðs
Árdís Erna Halldórsdóttir, atvinnu- og 
ferðamálafulltrúi, afhenti styrki úr at-
vinnu og rannsóknarsjóði. Sagði hún 
að gróskumikið athafnalíf og rann-
sóknastarf vera í miklum blóma, en 
það voru rannsóknartengd verkefni 
sem einkenndu umsóknir í atvinnu- 
og rannsóknasjóð að þessu sinni.

Alls bárust atvinnumálanefnd 7 
metnaðarfullar umsóknir í sjóðinn 
og var heildarupphæð umsókna upp 
á fjórar milljónir króna. Alls eru 2.6 
milljónir króna til úthlutunar.

 Náttúrustofa Suðausturlands styrk 
upp á eina milljón króna úr A sjóði 
fyrir verkefnið „Mat á ástandi beitar-
lands á Kvískerjum 2018“

Markmið verkefnisins er að kort-
leggja gróðurfar og meta ástand beit-
arlands í landi Kvískerja í

Öræfum. Svæðið frá Múlagljúfri og 
vestur að Vattárárgljúfri verður skoð-
að, en með sérstakri áherslu á svæðið 
í kringum þjóðveginn og upp að fjalli. 
Talsverð sauðfjárrækt er í sveitarfé-
laginu auk þess sem fjalllendi er einnig 
búsvæði hreindýra. Er því brýn þörf á 
að kortleggja gróðurfar í sýslunni til 
að tryggja sjálfbæra nýtingu beitar-
lands.

Fjögur verkefni hlutu styrk úr B 
sjóði þeir sem hlutu styrkina voru:

Nýheimar Þekkingarsetur 400 þús-
und   í verkefnið  „Staða og hlutverk 
þekkingarsetra í byggðaþróun“

Vatnajökulsþjóðgarður og Nátt-
úrustofa Suðausturlands hlutu 350 
þúsund króna styrk til að sækja forn 
tréð sem fannst við norðanvert Jök-
ulsárlón, forverja það og gera að sýn-
ingargrip innan héraðs.

Fuglaathugunarstöð Suðaustur-
lands fékk 450 þúsund til að viðhalda 
rannsóknum Hálfdáns Björnsson-
ar heitins frá Kvískerjum með því 
að  kortleggja varpútbreiðslu skúms, 
sem og að merkja skúmsunga á 

Breiðamerkursandi.
Náttúrustofa Suðausturlands 

hlotið 400 þúsund króna styrk úr 
atvinnu- og rannsóknasjóði til að 
meta „Uppskerutap vegna gæsaágangs 
í ræktarlönd á Suðausturlandi vorið 
2018“,  en sambærilegar rannsóknir 
hafa verið gerðar á Suðausturlandi 
árið 2014.

Umhverfisviðurkenningar 
2017
Sæmundur Helgason formaður um-
hverfisnefndar afhenti umhverfis-
viðurkenningar sagði að tilgangur 
umhverfisviðurkenninga að vekja íbúa 
til umhugsunar um gildi náttúru og 
umhverfis fyrir samfélag og atvinnu-
líf í sveitarfélaginu og hvetja þá til að 
sýna því tilhlýðilega virðingu með 
sjálfbærri þróun að leiðarljósi.

Rannveig Einarsdóttir hlaut viður-
kenningu fyrir einstaklings framlag 
í þágu skógræktar og umhverfis-
mála. Rannveig hefur í gegnum ára-
tugi unnið ötullega að ýmsum um-
hverfismálum.   Í störfum sínum sem 
landvörður, blómasali, í nefndum og 
ráðum hefur hún verið talsmaður 
náttúrunnar þannig að eftir er tekið. 
Í óeigingjarnri sjálfboðavinnu, sem 
félagi í Ferðafélagi A-Skaftfellinga, 
Hollvinum Hornafjarðar og Skóg-
ræktarfélaginu er okkur hinum aug-
ljóst að hjarta hennar brennur fyrir 
náttúruvernd.

Gunnhildi Lilju Gísladóttur og Val-
geiri Steinarsson hlutu viðurkenningu 
fyrir fallega og snyrtilega lóð að Aust-
urbraut 10. Í umsögn kom fram að 
viðurkenningin er veitt fyrir fallegan 
garð og fallegt og vel viðhaldið hús. 
Garðurinn er vel hirtur, með runna-
gróðri, trjám og blómgróðri sem rað-
að hefur verið saman af natni.

Galcier Adventure hlaut viður-
kenningu fyrir umhverfisvæna ferðar-
þjónustu. Glacier Adventure er ungt 
ferðaþjónustufyrirtæki sem sérhæfir 
sig í jökla- og fjallatengdri ferða-
þjónustu í Ríki Vatnajökuls.   Ferðir 
Glacier Adventure ganga út á að njóta 
íslenskrar náttúru og um leið fræð-
ast um loftlagsbreytingar, menningu, 
sögu og lifnaðarhætti frumbyggja 
svæðisins.

Athöfnin var hátíðleg tvö ung-
menni fluttu tónlistaratriði, Oddleifur 
Eiríksson spilaði á harmonikku lagið 
„Stungið af“ eftir Jóhannes Jóhann-
esson. Dagmar Lilja Óskarsdóttir 
söng   lagið Believe eftir Cher en hún 
söng það lag þegar hún sigraði í Söng-
keppninni USS eða undankeppni 
söngkeppni Samfés á Suðurlandi.

www.hornafjordur.is

Menningarverðlaun, umhverfis-
viðurkenningar og styrkir afhent





2. tölublað
1. árgangur

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Set ehf. á Selfossi hefur yfir 40 ára reynslu af
framleiðslu og sérsmíði á hvers kyns rörum til 
hita- og vatnsveitu, fráveitu og hlífðarlausna. 

Set verður á stórsýningunni 

í Laugardalshöll 8.-11. mars

Nýr miði!

Menningar- og bæjarhá-
tíðin  „Vor í Árborg 
2018  verður haldin 18. – 

22. apríl nk. og mun þetta árið verða 
tileinkuð 20 ára afmæli Sveitarfélags-
ins Árborgar. Skipulagning er á undir-
búningsstigi og hvers kyns tillögur að 
dagskráratriðum og/eða hugmyndum 
um menningarviðburði eru vel þegn-
ar. Hér með er óskað eftir þátttöku 
félaga og samtaka, einstaklinga og 
áhugahópa, fyrirtækja og stofnanna. 

Fjölskylduleikurinn,  „Gaman- 
saman sem fjölskylda”– verður áfram 
hluti af hátíðarhöldunum. Sértakt 
vegabréf verður gefið út með dagskrá 
hátíðarinnar sem stimplað verður í 
eftir þátttöku í atburðum og heim-
sóknum á viðburði. Vegabréfinu er 
síðan skilað inn eftir hátíðina og eiga 
þátttakendur möguleika á veglegum 
vinningum.

Áhugasamir hafi samband við 
Braga Bjarnason, menningar- og frí-

stundafulltrúa, netfang bragi@arborg.
is eða í síma 480-1900.

Vor í Árborg 
18-22 apríl

Kristjana Stefánsdóttir 
á Vori í Árborg.

viltu auglýsa í blaðinu suðurland?
auglýsingasíminn er 578 1190


