
Frystigámar / Sala og leiga 10 / 20 og 40 ft.
Seljum einnig og leigjum gámahús, geymslugáma og salernishús í ýmsum stærðum 
og gerðum.  Bjóðum sérlausnir, sniðnar að þörfum viðskiptavina.
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Skráning hjá undirrituðum 
fyrir 5. nóvember.

Vinnuvélanámskeið hefst á 
Selfossi 6. nóvember. 
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Mikið úrval auka og varahluta 
í flestar gerðir hjóla.
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Haustið er 
góður gróð-
ursetningar-
tími fyrir tré
„Haustgróðursetning hér sunnanlands 

er á margan máta mjög heppileg. Fyrst 
og fremst sparar hún okkur áhyggjur 

og stress þegar mest er að gera á vorin og 
mikið liggur á að koma garðinum í skikk 
fyrir sumarið,“ segir Hafsteinn Hafliðason í 
pistli sínum í blaðinu í dag. 

„Þegar við gróðursetjum tré sem eiga að 
vera stakstæð, standa upp úr og skýla frá sér 
út í umhverfið, gerum við góða gróp, stingum 
upp moldina á svæði sem er um einn metri á 
hvern kant, blöndum gjarna gömlum búfjár-
áburði eða moltu saman við moldina. Gott 
er að losa jarðveginn á ca 40-50cm dýpi. Það 
samsvarar um tveim skóflustungum á dýpt-
ina. Í miðju gróparinnar gerum við dálitla 
upphækkun sem tréð er látið hvíla á. Og út 
frá þessari miðju greinum við rætur sem best 
við getum til allra átta.“ Mikilvægar faglegar 
leiðbeiningar í grein Hafsteins á síðu 11. 
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fæst hjá Østerby Hár
Austurvegi 33-35, Selfossi, tlf: 4821455

Betri rakstur

Það kann að vera að bera í bakkafullan lækinn að fjalla um  
áform ríkisstjórnarinnar að hækka „matarskattinn“ úr 7% 
í 12%. Rétt er samt að fjalla um efnið þar sem röksemdir 

skortir. Auk matarskattshækkunar  mun efsta þrep virðisaukaskatts 
lækka og barnabætur hækka og eiga þannig að koma til móts við 
matarskattshækkunina. Sérstaklega er eftirtektarvert að skoða rök-
semdir – nú síðast fjármálaráðherra – um að allir muni njóta góðs 
af. Tölur um útgjöld heimila og tekjuskiptingu segja aðra sögu en 
þá að „allir“ muni hagnast. 

Talsmenn ríkisstjórnarinnar hafa beinlínis hafnað þeirri fullyrðingu 
- að hækkun matarskattsins muni bitna mest á þeim tekjulægstu. 
Hafna sem sagt því að útgjöld þeirra í mat og drykk vegi þyngra 
en þeirra sem hærri hafa tekjurnar. En hvað segja tölurnar okkur?

Í desember 2013 birti Hagstofan niðustöður  úr rannsókn á útgjöld-
um heimilanna fyrir árin 2010 til 2012 (á verðlagi ársins 2012). 
Niðurstöðurnar voru greindar niður eftir heimilisgerð, búsetu og 
útgjalda- og tekjuhópum. Athyglsiverð er þessi niðurstaða Hag-
stofunnar: 

„Tekjur þess fjórðungs heimila sem hæstar tekjur hafði voru að jafn-
aði 161% hærrri en þess fjórðungs sem lægstar tekjur hafði. Útgjöld 
þeirra tekjuhæstu voru 60% hærri en tekjuminnsta fjórðungsins.“

Fleira í rannsókn Hagstofunnar styðja þau rök að hækkun matarskatts 
bitni meira á hinum tekjulægstu. Þá er bilið milli hinna tekjulægri 
og tekjuhærri að breikka. Lækkun vörugjalds sem ríkisstjórn boðar 
mun einnig hagnast best þeim sem hafa hærri tekjur. 

Með öðrum orðum tekjur þeirra efnamestu voru 161% hærri en 
þeirra tekjulægstu en neysluútgjöldin „aðeins“ 60%. 

Önnur mikilvæg niðurstaða Hagstofunnar er þessi: „Þar má sjá að 
stærri hluti útgjalda útgjaldalágra heimila fer til kaupa á mat og 
drykkjarvörum og í kostnað vegna húsnæðis, hita og rafmagns en 
hjá útgjaldaháum heimilum ...“

Þarf frekar vitnanna við?

Það er augljóst þeim sem vilja skoða gögn um útgjöld og tekjur 
heimila að boðaðar aðgerðir ríkisstjórnar munu alls ekki koma 
„öllum“ til góða. Ofan á það sem hér er sagt eru fjölmargir stórir 
hópar í samfélaginu sem njóta ekki aðgerðanna að neinu leyti. 
Barnlaust fólk nýtur t.d. ekki barnabóta. Öryrkjar eru í hópi þeirra 
sem minnstar hafa ráðstöfunartekjurnar. Hjá fjölda þeirra ná endar 
ekki saman. Eins og fram kemur í fréttaskýringu í blaðinu í dag er 
einnig stækkandi hópur í „frjálsu falli“ þar sem leiga hefur hækkað 
langt umfram allar vísitölur. 

Þorlákur Helgi Helgason

Matarskatturinn

LEIÐARI

það var og...

„Höfnin í Eyjum er ákveðinn 
flöskuháls varðandi stærð skipa“
„Vestmannaeyjahöfn er ein 

stærsta útflutningshöfn á Íslandi 
og við verðum að nálgast verk-

efnið frá því sjónarhorni. Um 10% 
af útflutningstekjum þjóðarinnar 
í sjávarútvegi koma frá Eyjum og 
því mikilvægt í þjóðhagslegu tilliti 
að yfirvöld bregðist við. Við höfum 
vitað það í töluverðan tíma að höfn-
in í Eyjum er ákveðinn flöskuháls 
varðandi stærð skipa sem Eimskip og 
Samskip eru með og eins og Pálmar 
Óli Magnússon forstjóri Samskipa 
hefur bent á þá mun skipakostur 
áfram fara stækkandi næstu árin,“ 
segir Sigursveinn Þórðarson, for-
maður framkvæmda- og hafnarráðs 

Vestmanneyja. Ráðið fjallaði um 
vandann á fundi í sl. viku. 

„Það er vinna í gangi við þriggja 

ára samgönguáætlun og mikilvægt 
að stjórnsýslan hafi þetta í huga við 
þá vinnu. Við viljum með þessari 
bókun hvetja yfirvöld til þess að 
bregðast við fyrirhuguðum vanda.“ 
Sigursveinn segir nokkra kosti hafa 
verið skoðaða. Einn þó sérstaklega, 
stórskipakant fyrir utan Eiðið. 
„Það hefur verið unnin kostnað-
aráætlun við slíkt verk og hljóðar 
hún upp á 3,5 milljarða króna. Það 
er spennandi kostur, enda myndi 
það leysa það vandamál sem blasir 
við varðandi stærð flutningaskipa 
og eins gefa okkur kost á að taka á 
móti stærri skemmtiferðaskipum en 
hægt er í dag.“ 

Sigursveinn Þórðarson

Eina með öllu 
eða engu?
Heimilisskuldirnar lækka um 300 
miljarða króna! Eða það hélt fólk 
a.m.k.  Í mars  sl. líkti forsætiráð-
herra umsóknarferlinu til að nálg-
ast skuldaniðurfellinguna vera auð-
veldara en að panta pitsu. Pitsan 
hefur reyndar orðið einfaldari eftir 
því sem nær dregur útborgunar-
deginum. Áleggið er fátæklegra en 
í upphafi var lofað. 

„Þar með  
taldar Vest-
mannaeyjar ...“
Bæjarráð Árborgar fjallaði um Drög 
að reglugerðum um umdæmamörk 
nýrra lögreglu- og sýslumannsemb-
ætta, erindi frá Innanríkisráðu-
neytinu, dags. 8. október 2014. 
Bæjarráðið „fagnar því að Sveitar-
félagið Hornafjörður heyri undir 
Suðurlandsumdæmi og mælist til 
þess að allt Suðurland, þar með tald-
ar Vestmannaeyjar, verði eitt lög-
regluumdæmi og eitt sýslumanns-
umdæmi.“ Hvað ætli bæjarstjórn 

Vestmannaeyja segi við því að verða 
að „þar með taldar ...“ – eins konar 
jaðarbyggð eða hvað? Athugsaemdir 
við drögin áttu að berast daginn eftir 
bæjarráðsfundinn. 

Verslanir verð-
merki sjálfar 
Neytendasamtökin gera þá kröfu að 
verslanir verðmerki sjálfar eins og 
almennt tíðkast í Evrópulöndum. 
„Eftir að bann við forverðmerking-
um tók gildi er kjöt, og fleiri vörur 
í óstöðluðum umbúðum, almennt 
ekki verðmerkt í verslunum nema 
með kílóverði. Neytendur þurfa því 
að nýta skanna til að sjá endanlegt 
verð. Talsverð óánægja hefur verið 
vegna þessa meðal neytenda.,“ segir 
í samþykkt á þingi Neytendasamtak-
anna 27. sept. sl.

Er rúm fyrir 
ást og umhyggju 
í stjórnmálum 
og opinberri 
umræðu?
Spennandi umræðuefni verður á 
ráðstefnu á vegum Háskólans á 
Bifröst og Þekkingarseturs um 
þjónandi forystu. Þjónandi forysta, 
samskipti og samfélagsleg ábyrgð. 
Ekki er vitað hvort alþingismenn 

þyrpist á Bifröst að 
hlýða á Óttar Proppé 
sem ætlar að brydda 
upp á ást og um-
hyggju í sínu erindi. 
Hér má taka forskot 
á sæluna og hlusta á 
hann á jútúp.

„Er ekki og 
verður ekki 
glímumaður.“
Fréttir af héraðsmóti  
við Þjórsárbrú 1926.

„Stærsti maðurinn 
í eldri flokknum er 
ekki glímumaður og 
verður ekki.Hann er 
of stirður og sterkur. 
Voru allar glímurn-
ar mjög ljótar, þar sem hann var 
annarsvegar. ... Þetta mót fór eftir 
atvikum vel fram. En íþróttaafrek-
in eru mjög lág. Eru orsakirnar 
sérstaklega tvær. Fyrst að íþrótta-
mennirnir æfa sig sárlítið og það, 
sem þeir æfa, gera þeir reglulaust. 
Þannig varð eg þess fljótlega var, að 
þeir vissu flestir (eða engir) ekkert 
í almennum leikreglum og höfðu 
því ekki æft eftir þeim. ... Hlaupa-
brautirnar eru ósléttar, of mjóar og 
hallandi. 100 metra brautin of stutt 
og hring brautin þannig, að á henni 
eru hvergi beinar línur.“ (Tíminn 
24. 7. 1926)

óttar Proppé.

„Smellpassar í forritunarkennsluna,“
segir Sigurlás Þorleifsson skólastjóri. 

Grunnskóli Vestmannaeyja 
er einn fjögurra grunnskóla 

sem hlýtur styrk úr sjóðnum For-
ritarar framtíðarinnar. Sjóðurinn 
„Forritarar framtíðarinnar” er 
samfélagsverkefni sem hefur það 
hlutverk að efla forritunar- og 
tæknimenntun í grunn- og fram-

haldsskólum landsins. „Þetta er 
frábært fyrir okkur. Við höfum 
einmitt verið að byggja upp sér-
staka tölvustofu og hófum forritun-
arkennslu í fyrra. Þetta smellpassar 
við okkar áform,“ segir Sigurlás 
Þorleifsson skólastjóri Grunnskóla 
Vestmannaeyja. Skólinn deil-

ir fjórum 
milljónum 
króna með 
þremur öðr-
um skólum. 
Þar á meðal 
er Kirkju-
bæjarskóli. 

Sigurlás Þorleifsson 
skólastjóri. 

Mynd: Sigurgeir.



Vita Biosa PROBIOTIC

„Vita Biosa er hvorki lyf né fæðubótarefni. Það er matvæli með mjög góðum lífeðlisfræðilegum 
áhrifum. Í Vita Biosa eru venjulegar, heilsusamlegar og náttúrulegar örverur, aðallega mjólkur-
sýrubakteríur, sem eru mjög mikilvægar fyrir þarmana, meltinguna og úrgangslosun, fyrir 
upptöku næringarefna og ónæmiskerfið. Bakteríurnar í þörmunum eru einnig mikilvægar fyrir 
framleiðslu margra vítamína.”

Dr. Carsten Vagn-Hansen
Úr bókinni „Maginn - þinn besti vinur”

„Góð þarmaflóra er hornsteinn 
góðrar heilsu. Ég hef prófað ótal 
mismunandi góðgerlabætiefni og 
Vita Biosa er það sem hefur virkað 
lang best fyrir mig. Sömu sögu má 
segja um þá fjölmörgu sem hafa 
sagt mér reynslu sína af drykknum, 
fólk finnur mun, því líður betur og 
það eru bestu meðmælin.”

Ösp Viðarsdóttir
Næringarþerapisti

„Í starfi mínu sem læknir hitti ég fólk með hin ýmsu heilsufarsvandamál sem oftar en ekki 
fylgja einhvers konar meltingartruflanir. Til að ná heilsu er nauðsynlegt að þarmaflóran sé 
í jafnvægi. Heilbrigð þarmaflóra styrkir varnir líkamans, framleiðir vítamín, tryggir betri 
upptöku næringarefna og kemur jafnvægi á alla þarmastarfssemi. Vita Biosa er mjög 
öflugur góðgerladrykkur án allra aukefna. Hann getur haft mikil  áhrif á bakflæði, 
brjóstsviða, andremmu, candida, þvagfærasýkingar, niðurgang,  hægðartregðu og margt 
fleira. Hann hefur reynst bæði mér og mínum skjólstæðingum ákaflega vel. Ég mæli 
hiklaust með daglegri neyslu hans fyrir fólk á öllum aldri sem vill koma meltingunni í lag 
og halda henni í lagi.”

Hallgrímur Þ. Magnússon
Læknir

„Ég hef átt við maga og melting-
arvandamál að stríða frá því ég 
var unglingur. Eftir að ég fór að 
taka  Vita Biosa þá hefur maginn 
og meltinginn verið upp á sitt allra 
besta.”

Una Kristín Árnadóttir
Háskólanemi

„Bakflæðið sem hefur hrjáð mig í 
mörg ár  hvarf sama dag og ég 
byrjaði að taka Vita Biosa.”

Björn Sverrisson
Sölumaður

„Eftir aðeins örfáa daga fór ég að 
finna fyrir miklum mun á 
meltingunni og það komst meira 
jafnvægi á hana.”

Gunnhildur Guðnýjardóttir
Innanhússarkitekt

Fæst í Heilsuhúsin á Selfossi og apótekum. 
Dreifing: Organic 577-5100
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Dúkasaumur Unnar Sigursteinsdóttur 
Unnur Sigursteinsdóttir sýn-

ir hannyrðir í Bókasafni 
Árborgar á Selfossi. Eða 

öllu heldur brot af hannyrðum sín-
um. Unnur sem er fædd á Selfossi 4. 
júlí 1932 hefur búið á Selfossi utan 
fárra ára er hún bjó í Hafnafirði. 
Hún naut skólagöngu hér á Selfossi 
og að Laugarvatni. 

Unnur var virk í félagsstarfi og 
starfaði í áratugi með Kvenfélagi 
Selfoss og í ITC (Jórum). 

Hún hefur frá unga aldri verið 
mikið fyrir hverskonar hannyrðir og 
hafa þær legið vel fyrir henni, enda 
mjög vandvirk og fljót að sauma. 

Dúkarnir sem hér eru sýndir eru 
aðeins brot af því sem hún hefur 

unnið frá árinu 2011 til dagsins í 
dag. Þessi tómstundaiðja hefur gef-
ið henni mikla gleði og stytt henni 
stundir. 

Sýningin stendur til 30. október 
2014. 

Útgefandi: Fótspor ehf. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason, sími: 824 2466, 
netfang: amundi@fotspor.is. auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason, Suðurlandsbraut 
54, 108 Reykjavík. Auglýsingasími 578 1190, netfang: auglysingar@fotspor.is. Ritstjóri: 
Þorlákur Helgi Helgason, netfang: torlakur@fotspor.is Myndir: ÞHH og ýmsir aðrir. 
Umbrot: Prentsnið, Prentun: Ísafoldarprentsmiðja, 9.500 eintök. dreifing: Íslandspóstur

Fríblaðinu er dreiFt í 9.500 eintökum á öll heimili á suðurlandi. 
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Selfoss inn á hvert heimili!

„Gætum gert geðheilbrigði að mæli-
kvarða á hversu gott samfélagið er“
Fjórða hvert barn í grunnskól-

um á Íslandi tekst á við geð-
röskun eða geðsjúkdóm. Þá 

eru ótalin þau börn sem lifa í skjóli 
foreldra eða með systkinum sem 
glíma við geðveiki eða geðræna kvilla. 
Því miður greinist aðeins helmingur á 
skólaaldri og um fjórðungur ekki fyrr 
en eftir 25 ára aldur. „Það má segja að 
ég hafi hrifist með í þeirra hugarfars-
breytingu sem nú er að eiga sér stað 
varðandi geðsjúkdóma og geðraskan-
ir. Þeir sjúkdómar sem tengjast geð-
heilsu okkar hafa verið feimnismál og 
viðhorfin til þeirra hafa valdið fólki 
sársauka og án nokkurs vafa hægt á 
bata og gert líf sjúklinga og aðstand-
enda miklu erfiðara en ella. Nú er 
þetta að breytast mikið,“ segir Sig-
ríður Ingibjörg Ingadóttir þingkona 
um tilurð tillögu til þingsályktunar 
sem hún lagði fram á Alþingi og sem 
samþykkt var í byrjun árs. Í kjölfarið 
er hafin vinna við mótun geðheil-
brigðisstefnu og aðgerðaáætlun á veg-
um heilbrigðisráðherra í samvinnu 
við félags- og húsnæðismálaráðherra. 
Kynningarfundur um stefnumótun-
arvinnuna var haldinn á Grand hóteli 
sl. föstudag. 

Þriðji hver sjúklingur á spítala 
glímir við vandann. 
Kristján Þór Júlíusson heilbrigðis-
ráðherra hefur skipað stýrihóp til að 
leiða stefnumótunarvinnuna og var 
fundurinn á Grand hóteli haldinn á 
vegum þess hóps. Þegar liggur fyrir 
ákvörðun um að skipta verkefninu í 
smærri einingar eftir afmörkuðum 
viðfangsefnum og verða settir á stofn 
fimm starfshópar um hvert þeirra. 
Þessi viðfangsefni eru: 
•	 Geðrækt	og	forvarnir.	
•	Meðferð,	 fyrsta	 stigs	 þjónusta,	

samspil milli þjónustusstiga og 
þjónustusviða. 

•	 Viðkvæm	lífsskeið,	börn,	aldraðir,	
jaðarhópar. 

•	 Fordómar	og	mismunun.	
•	 Geðfatlaðir	–	réttindi,	heilbrigðis-	

og félagsþjónusta. 
Það kom fram á kynningarfund-

inum sl. föstudag að talið er að rekja 
megi komu þriðja hvers sjúklings á 
sjúkrahús til geðraskana eða geðsjúk-
dóma. 3,5 milljörðum króna er varið 
til lækninga og forvarna á geðsviði. 
Það hrekkur skammt ef þriðjungur 
sjúklinga er talinn glíma við vand-
ann. Umræðan er mikilvæg: 

Mælikvarði á gott samfélag. 
„Opin umræða um geðheilbrigði út 
frá sjónarhóli þeirra sem hafa tekist á 
við geðröskun eða geðsjúkdóm hefur 
breytt miklu á síðustu árum. Sam-
tök sjúklinga, aðstandenda, áhuga-
fólks og svo auðvitað fagfólks hafa 
heldur betur hrist upp í hlutunum. 
Smátt og smátt eykst skilningur á 
geðrænum kvillum og það dregur 
úr skömminni. Mér finnst geðheil-
brigðismálin mjög samfélagspólitísk. 
Næstum þannig að við gætum gert 
geðheilbrigði að mælikvarða á hversu 
gott samfélagið er. Við búum í sam-
félagi sem er flókið og það er mikið 
áreiti á okkur. Hraðinn og streitan 

er mikil og því þurfum við stefnu 
sem vísar veginn til að verja okkur 
slíkum heilsuspillandi þáttum,“ segir 
Sigríður Ingibjörg. 

Við eigum ótrúlega mikið af 
góðu fagfólki á þessu sviði. 
„Í störfum mínum í velferðarnefnd 
Alþingis hef ég líka séð hversu oft 
geðheilbrigðismálin koma inn á 
borð nefndarinnar. Þau tengjast 

auðvitað heilbrigðismálunum með 
beinum hætti en koma oft til tals 
þegar við ræðum áfengis- og vímu-
varnarmál, lýðheilsumál, málefni 
barna, aldraðra, fólks með fötlun og 
svo mætti lengi telja,“ segir Sigríður 
Ingibjörg. „Við eigum ótrúlega mik-
ið af góðu fagfólki á þessu sviði sem 
brennur fyrir málaflokkinn. Hluti 
af viðfangsefnunum í málaflokkn-
um eru á ábyrgð ríkisins en sveitar-

félögin koma einnig að honum á 
mörgum sviðum. Síðan eru frjáls 
félagasamtök með mikilvægt gras-
rótarstarf sem og einkaðilar. Þegar 
ég áttaði mig á því að það væri ekki 
til opinber stefna í geðheilbrigðis-
málum ákvað ég að leggja slíkt til. 
Slík stefna er svo mikilvæg því hún 
mótar sýn okkar á geðheilbrigði til 
framtíðar, hvernig við komum í veg 
fyrir að fólk veikist og hvernig við 
samhæfum og bætum þá þjónustu 
sem stendur til boða. Auðvitað vant-
ar fjármuni inn í málaflokkinn og 
við lögðum áherslu á að kostnaðar-
mat og áætlun um fjárframlög fylgdi 
aðgerðaráætluninni. En það er líka 
mikilvægt að nýta þá fjármuni sem 
þegar renna til málaflokksins betur 
með meiri samvinnu. 

Ég er mjög ánægð með þá vinnu 
sem Kristján Þór Júlíusson heil-
brigðisráðherra hefur sett af stað á 
grundvelli þingályktunarinnar. Og 
við sjáum það á opna fundinum 
sem stýrihópur um mótun geðheil-
brigðisstefnu hélt á Grand hóteli á 
föstudag að áhuginn á málefninu 
er mikill. Þar mættu hátt í 200 
manns.“

Það fór vel á því að Fjölbrauta-
skóli Suðurlands skyldi á dögunum 
fá viðurkenningu sem heilsueflandi 
framhaldsskóli. Þemað að þessu 
sinni var geðrækt. Til hamingju.

ÞHH

Unnur Sigursteinsdóttir

Þingsályktunin eins og hún 
var samþykkt:   „Alþingi álykt-
ar að fela heilbrigðisráðherra, í 
samvinnu við félags- og húsnæð-
ismálaráðherra, að móta geðheil-
brigðisstefnu og gera aðgerðaáætl-
un til fjögurra ára þar sem fram 
komi m.a. greining á núverandi 
geðheilbrigðisþjónustu, hvar 
þörfin sé mest fyrir þjónustuna 
og hvernig megi mæta henni, 
ásamt stefnumótun til framtíðar 
í geðheilbrigðismálum fyrir alla 
landsmenn. Með aðgerðaáætlun-
inni fylgi áætlun um fjárframlög. 
Ráðherra leggi slíka geðheilbrigð-
isstefnu fram á vorþingi 2015.“ 

Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.

Fjölmenni var á kynningarfundi um mótun geðheilbrigðisstefnu sem haldinn 
var sl. föstudag.Unnið var markvisst í hópum og gafst þátttakendum kostur 
á að taka þátt í öllum vinnuhópunum.

FSu hlaut Gulleplið fyrir skólaárið 2013/2014 sem  heilsueflandi framhaldsskóli. 
Þema ársins var geðrækt. Illugi Gunnarsson, mennta- og menningarmálaráð-
herra, afhenti Gulleplið sem er árleg viðurkenning. Olga Lísa Garðarsdóttir 
skólameistari tók við viðurkenningunni fyrir hönd skólans ásamt Svani Ingv-
arssyni verkefnastjóra.  (Mynd af vef FSu)



Julius K-9 hafa verið kosin bestu beislin  
frá 2010 af leiðandi hundatímaritum í Evrópu

Hágæða sjampó, 
næringar og spray 

fyrir hunda og kisur

Fæst í öllum betri gæludýraverslunum

Allar PET HEADTM vörur innihalda lágt pH gildi og eru án efna eins og 
jarðolía, súlfats og annarra skaðlegra aukaefna.

Fæst í öllum betri gæludýraverslunum

• Julius K-9 beislin eru notuð af lögreglu- og björgunar-  
 sveitum víðsvegar um heiminn.

• Julius K-9 hefur skapað nýjar stefnur í heimi hunda og  
 tísku. 

• Þekktasta vörumerkið, K-9 Power harness,  
 hefur sett mark sitt á hundaheiminn.

• Julius K-9 hefur í meira en 10 ár verið í fremstu röð   
 fyrirtækja í Evrópu á sviði íþrótta hunda, þjónustu hunda,  
 fjölskyldu hunda, búnaði og öðrum aukabúnaði. 

• Á þessum tíma hefur félagið náð leiðandi stöðu  
 meðal framleiðenda. 

• Vörur Julius K-9 eru framleiddar í löndum ESB.

• Julius K-9 notar hluta af tekjum sínum til ýmissa hjálpar-  
 og líknarstarfa, tengt hundum.

Finndu okkur á facebook  
Julius K-9 Ísland

Lýsa í myrkri!

NÝTT
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Ótrúlegt úrval húsgagna

Syrusson Hönnunarhús
Síðumúla 33

syrusson.is

Leigan í  
skýjunum!
Fjölskyldur sem verða að leita á náðir leigumarkaðarins 
búa við ósæmileg kjör árið 2014. Einstaklingsherbergi 
hafa hækkað í leigu um 60% frá 2011!

Á einu ári hefur leiga á 2ja her-
bergja íbúðum á Suðurlandi 
hækkað um 20%. Í könnun 

Neytendasamtakanna er meðalfer-
metraverð fjögurra herbergja íbúða 
sem eru 100 fermetrar um 200000 
kr. á mánuði. „Sé miðað við með-
alstærð og meðalverð er leiguverð 
14,7 fermetra einstaklingsherberg-
is 58.957 kr. á mánuði og er um 
60,8% hækkun að ræða á auglýstu 
verði miðað við febrúar 2011.“

Neytendasamtökin könnuðu verð 
og framboð á íbúðum sem auglýstar 
voru til leigu. Niðurstöður voru birt-
ar 10. sept. sl. Ekki var um tæmandi 
könnun að ræða heldur voru aðeins 
skoðaðar íbúðir sem voru auglýstar 
til leigu hjá leigumiðlunum og á 
vefsíðum tveggja dagblaða. Þá náði 
könnunin einungis til höfuðborgar-
svæðisins. Kannað var leiguverð á 
192 íbúðum. Ekki var tekið sérstakt 
tillit til þess sem kann að hafa fylgt í 
kaupum eins og hafi rafmagn verið 
innifalið, húsbúnaður fylgt o.s.frv. 
(Sjá má frekari uppl. á síðu ns.is)

Í stuttu máli voru niðurstöður 
þær að óháð stærð er gríðarlega 
mikill munur milli hæsta og lægsta 
fermetraverðs, segir í greinargerð 
Neytendasamtakanna. „Því segir 
meðalverðið ekki alla söguna, og 
gera má ráð fyrir að fermetraverð 
fari eftir ýmsum þáttum eins og stað-
setningu og ástandi eignar. Þá fer 
meðalfermetraverð einnig að nokkru 
eftir stærð íbúðar.“ Í könnun Neyt-
endasamtakanna er meðalfermetra-
verð þeirra fjögurra herbergja íbúða 
sem voru 100 fermetrar eða minni 

1.998 kr., meðan meðalfermetraverð 
stærri fjögurra herbergja íbúða var 
1.801 kr.  Og meðalfermetraverð 
þriggja herbergja íbúða sem voru 
90 fermetrar eða minni 2.368 kr., 
en meðalfermetraverð stærri þriggja 
herbergja íbúða 2.053 kr. 

Þessu svipar að nokkru til upp-
lýsinga sem Þjóðskráin heldur utan 
um. Hún fylgist með leiguverði sam-
kvæmt þinglýstum leigusamningum 
og fjölda þinglýstra leigusamninga. 
Þar er greinilegt að fermetraverð 
er misjafnt. Það vekur athygli að 
þinglýstir samningar eru aðeins 42 
í júlí 2014 á öllu Suðurlandi! Það 
vita allir að miklu fleiri íbúðir eru í 
leigu en því nemur. Fermetraverðið 
í þinglýstum samningum gefur þó 
til kynna hver munurinn er milli 
höfuðborgarsvæðisins og eigna á 
Suðurlandi. Á hvaða róli sá mun-
ur er. Og þá má lesa út úr vísitölu 
Þjóðskrár að leiguverð hefur hækk-
að langt umfram verðlag. Kjör 
leigjenda hafa því versnað svo um 
munar. Á einu ári milli júlímánaðar 
2014 og sama mánaðar í fyrra hefur 
leiguverðið hækkað um 20% á 2ja 
herbergja íbúðum á Suðurlandi. Á 
þessum sama tíma hefur launavísi-
tala hækkað um 5.9% og vísitala 
neysluverðs um 2,4% skv. Hagstofu.

Eftirfarandi tafla sýnir meðalleigu-
verð á hvern fermetra í júní 2014 
fyrir mismunandi stærðir íbúða og 
staðsetningu í mati Þjóðskrár. Um 
er að ræða þinglýstar eignir.

60% hækkun.
Um ástandið eins og það blasti við 

leigjendum í fyrra spáði Hildigunn-
ur Hafsteinsdóttir, lögfræðingur 
Neytendasamtakanna, réttilega 
um komandi ár. Hún taldi að við 
óbreytt ástand ætti leigumarkaður-
inn varla eftir að lækka: 

„Stóra vandamálið er svo kannski 
það að leigumarkaðurinn hér er 
einstaklingsmarkaður, ólíkt því 
sem gerist víðast hvar annars stað-
ar í heiminum, og þegar eftirspurn 
eykst er því eðlilegt að verð hækki, 
því þó leiga sé há má heldur ekki 
gleyma því að þeir sem keyptu í 
mestu þenslunni og tóku til þess 
verðtryggt lán eru ekki endilega - 
jafnvel þó leigan sé mjög há - að fá 
fyrir afborgunum með leigugreiðsl-
um. Svo þangað til markaðurinn 
breytist úr einstaklingsmarkaði, þar 
sem verð fer eftir eftirspurn - sem 
núna t.d. er mikil - þá á leiguverð 
varla eftir að lækka.“ (Netpóstur til 
blaðsins í október 2013)

Í greinargerð Neytendasam-
takanna núna er staðan tíunduð 

með góðu dæmi: „Sé miðað við 
meðalstærð og meðalverð er leigu-
verð 14,7 fermetra einstaklings-
herbergis 58.957 kr. á mánuði og 
er um 60,8% hækkun að ræða á 
auglýstu verði miðað við febrúar 
2011. Verður það að teljast afar 
sorgleg niðurstaða þar sem reikna 
má með að þeir allra tekjulægstu 
búi í einstaklingsherbergjum, auk 
þess sem húsaleigubætur (af óskilj-
anlegum ástæðum) „greiðast ekki 
vegna leigu á einstaklingsherbergj-
um eða ef eldhús eða snyrting er 
sameiginleg fleirum“ (3. mgr. 7. gr. 
laga um húsaleigubætur).“

Sjálfvirk hækkun?
Niðurstaðan er sú að leigumarkaður 
er einhver ófullkomnasti markað-
ur á Íslandi. Hann er hvergi nærri 
frjáls er kemur að þeim sem þurfa að 
leigja. Hann er eins fjarri því að vera 
markaður í orðsins fyllstu merkingu. 
Fólk neyðist flest til að vera á þessum 
markaði. Réttindi eru takmörkuð. 

Það kemur fram í því að fæstum 
samningum sem gerðir hafa verið 
undanfarin misseri er þinglýst. Þeim 
fjölskyldum sem eiga ekki aðra kosti 
en lúta „lögmálum“ markaðarins er 
úthýst í orðsins fyllstu merkingu. 
Umræðan um matarskattinn í 7% 
eða 12% er barnaleg í samanburði 
við stöðu þeirra sem þurfa að leigja 
íbúðarkytru sem hækkar sjálfvirkt 
um tugi prósenta á ári. Félagslega 
hlið málsins er enn alvarlegri. Því 
líklegt er að þeir sem þurfa að sæta 
því að verða sífellt að flytja eiga fáa 
kosti. Börnin og fjölskyldan öll geld-
ur þessa ömurlega ástands sem er á 
Íslandi í húsnæðismálum. 

Stúdíó 
íbúð

2 her-
bergja

3 her-
bergja

4-5 her-
bergja

Reykjavík, vestan Kringlumýrarbrautar og Seltjarnarnes 3018 2203 2080 1774
Reykjavík milli Kringlumýrarbrautar og Reykjanesbrautar - 2040 1925 1549
Kópavogur 1873 1926 1791 1518
Garðabær og Hafnarfjörður 2122 1893 1703 1357
Grafarvogur, Grafarholt, Árbær, Norðlingaholt og Úlfarsárdalur 1940 2036 1712 1675

Breiðholt - 1894 1461 1596
Kjalarnes og Mosfellsbær - - - -
Suðurnes - 1289 1144 1056
Vesturland - 1231 1083 985
Vestfirðir - - - -
Norðurland nema Akureyri - 1177 1013 741
Akureyri - 1517 1444 1352
Austurland - 1458 1250 1026
Suðurland - 1392 1345 1074

 (Úr Þjóðskrá Íslands)

Fréttaskýring Þorlákur Helgi Helgason

Úr könnun Neytendasamtakanna 2014.



FRÁBÆR TILBOÐ: PEYSUR-BOLIR-BUXUR-KJÓLAR
                 GALLABUXUR 5.000 KR.

HAUSTSTEMNING

NÝTT HJÁ OKKUR 
FALLEGIR 

VETRARSKÓR

HLÖKKUM TIL 
AÐ SJÁ YKKUR



Verið velkomin

Árshátíðartilboð
Gisting, þriggja rétta hátíðarkvöldverður, 
morgunverðarhlaðboð, lifandi tónlist og dans.

Við á Hótel Hvolsvelli bjóðum upp á góða 
ráðstefnu og fundaraðstöðu. 

Leggjum til allan nauðsynlegan tækjabúnað.

Hlíðarvegur 7 / 860 Hvolsvöllur / Tel: +354 487 8050 / fax: +354 487 8058  
info@hotelhvolsvollur.is / www.hotelhvolsvollur.is

ÁRSHÁTÍÐIR - RÁÐSTEFNUR - FUNDIR - VEISLUR

Endilega hafið samband 
og leitið verðtilboða.

Bókunarsími: 487-8050 
Netfang: info@hotelhvolsvollur.is

Fundir og ráðstefnur
Árshátíðir
Fermingarveislur
Úskriftarveislur
Brúðkaup
Erfidrykkja
Hvata og óvissuferðir



Verið velkomin

Jólahlaðborð

Hlíðarvegur 7 / 860 Hvolsvöllur / Tel: +354 487 8050 / fax: +354 487 8058  
info@hotelhvolsvollur.is / www.hotelhvolsvollur.is

22. Nóv - Jólahlaðborð

29. Nóv – Jólahlaðborð

VERÐ FYRIR JÓLAHLAÐBORÐ OG GISTINGU  
13.900 kr.- á mann. (7900 kr.- hlaðborð)

Verið velkomin

Árshátíðartilboð
Gisting, þriggja rétta hátíðarkvöldverður, 
morgunverðarhlaðboð, lifandi tónlist og dans.

Við á Hótel Hvolsvelli bjóðum upp á góða 
ráðstefnu og fundaraðstöðu. 

Leggjum til allan nauðsynlegan tækjabúnað.

Hlíðarvegur 7 / 860 Hvolsvöllur / Tel: +354 487 8050 / fax: +354 487 8058  
info@hotelhvolsvollur.is / www.hotelhvolsvollur.is

ÁRSHÁTÍÐIR - RÁÐSTEFNUR - FUNDIR - VEISLUR

Endilega hafið samband 
og leitið verðtilboða.

Bókunarsími: 487-8050 
Netfang: info@hotelhvolsvollur.is

Fundir og ráðstefnur
Árshátíðir
Fermingarveislur
Úskriftarveislur
Brúðkaup
Erfidrykkja
Hvata og óvissuferðir
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Er þjónusta á staðnum? 

Selfoss á pari við höfuðborgarsvæðið
- En Stokkeyri og Eyrarbakki á botninum

Ef þú vilt búa þar sem þjón-
usta er góð – og með því 
besta sem gerist á Íslandi? 

Ja, þá flyturðu á Selfoss. Þar vant-
ar aðeins augnlækni, geðlækni og 
sérfræðing í tannfræðum. Ef þú 
þarft að láta gera við skó gætirðiru 

skroppið til Vestmannaeyja – en 
styttra til Reykjavíkur í þeim er-
indagjörðum. Veiðarfæraþjónusta? 
Ekki til staðar segir í gögnum 
Byggðastofnunar sem kannaði 
málið. Og þá vantar sárlega sjón-
varpsstöð á Selfoss. Við höfum hins 

vegar útvarpsstöð sem aðeins er að 
finna í Reykjavík og á Siglufirði 
fyrir utan Selfoss!

Byggðastofnun sem sé kannað 
þjónustu; hvar tiltekna þjónustu er 
að fá og hvar þarf að leita annað. 
Þetta er sumpart skemmtilesning 

og kann að færa fram ný sannindi 
eða ýta við sveitarstjórnum. 

Staðreynd (eins og sjá má í yfir-
litinu) er að á Stokkseyri og Eyrar-
bakka komast fáir á blað. Aðeins 
5 atriði: dagvöruverslun(?), bens-
ínstöð, veitingahús og gistiheimili 

og áætlunarferðir (strætó). En hvað 
með skóla og sundlaug . . .

 Vörubílar eru taldir vera á Eyrar-
bakka, jarðvinnutæki, húsasmiður 
og húsamálari. Það hefur Eyrar-
bakki fram yfir Stokkseyri.

ÞHH

Staðsetning þjónustustarfa fyrirtækja 2014
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Keflavík og Njarðvík
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Ljóðahátíð Konubókastofunnar: 

„Gróska og kraftur í ljóðskáldum landsins.“

„Það sést glöggt að mikil gróska 
og kraftur er í ljóðskáldum 
landsins og voru ljóðin bæði 

í efni og formi mjög fjölbreytt,“ 
segir Anna í Konubókastofunni á 
Eyrarbakka. Yfir hundrað manns 
hlýddu á skáldin Elísabetu Krist-
ínu Jökulsdóttur, Kristrúnu Guð-

mundsdóttur, Heiðrúnu Ólafs-
dóttur og Sigrúnu Haraldsdóttur 
lesa eigin ljóð á ljóðahátíð Konu-
bókastofu í Rauða Húsinu á Eyrar-
bakka sunnudag 5. október. Anna 
Þorbjörg Ingólfsdóttir fjallaði um 
skáldkonuna Guðfinnu Þorsteins-
dóttur sem notaði skáldanafnið 

Erla. Guðrún dóttir Erlu var stödd 
á hátíðinni og las að því tilefni ljóð 
sem Erla hafði skrifað til dóttur 
sinnar. Kaffi og kleinur með kaff-
inu og dagskráin endaði á ljúfum 
tónum frá Lay Low og Agnesi Ernu 
Esterardóttur. 
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„Fræðsla og afþreying 
hjá upptekinni þjóð“
Fjölbreytt dagskrá um safnahelgi sem hefst 30. október. 

„Söfnin og sýningar þeirra mætti 
nýta mun meira bæði í fræðslu-
starfi og sem spennandi valkost 

þegar kemur að því að velja afþr-
eyingu hjá upptekinni þjóð,“ segir 
Barbara Guðnadóttir, menningar-
fulltrúi Ölfuss. 

Fyrstu helgina í nóvember stend-
ur sunnlendingum og gestum 
þeirra margt til boða á svæðinu frá 
Selvogi í vestri til Hornafjarðar í 
austri, upp til sveita, niður að sjó 
og í Vestmannaeyjum en þá verður 
í sjöunda skipti efnt til Safnahelgar á 
Suðurlandi. Ýmislegt verður í gangi 
á söfnum, setrum og á sýningum. 
Það eru Samtök safna á Suðurlandi 
sem standa fyrir viðburðinum en 
hvatinn að stofnun þeirra var löngun 
til þess að efla og styrkja safnastarf á 
Suðurlandi, gera það sýnilegt, setja 
í samhengi og efna til víðtæks sam-
starfs. 

„Með opnunarhátíð og málþingi í 
upphafi safnahelgar verður leitast við 
að draga fram hversu spennandi og 

fjölbreytt starfsemi safna getur verið. 
Söfnin og sýningar þeirra mætti nýta 
mun meira bæði í fræðslustarfi og 
sem spennandi valkost þegar kemur 
að því að velja afþreyingu hjá upp-
tekinni þjóð,“ segir Barbara Guðna-
dóttir, menningarfulltrúi Ölfuss. 

Málþingið og setning safnahelgar 
verður fimmtudaginn 30. október 
í Versölum, Ráðhúsi Ölfuss í Þor-
lákshöfn. Þar munu þau Sigur-
jón Baldur Hafsteinsson, dósent í 
safnafræði, Alma Dís Kristinsdóttir 

safnafræðingur og Þorsteinn Hjart-
arson, fræðslustjóri Árborgar flytja 
erindi um safnastarfið og samfé-
lagið. Einnig verða í hraðfréttastíl 
kynnt áhugaverð verkefni í barna- og 
fræðslustarfi nokkurra safna. 

Allir eru velkomnir á opnunarhá-
tíðina sem hefst klukkan 16: 00. Í 
boði verða spennandi erindi, léttar 
veitingar og tónlistarflutningur. Í 
kjölfarið verað viðburðir um allt 
Suðurland fram til sunnudagsins 2. 
nóvember. 

„Bíð óþreyjufull 
eftir að byrja“
Jóna Sigríður Guðmunds-

dóttir, sérfræðingur hjá 
Fiskistofu tekur við starfi 

framkvæmdastjóra hjá Grími 
kokki í Vestmannaeyjum. „Starf-
ið leggst mjög vel í mig og bíð 
óþreyjufull eftir að byrja. Ég fæ 
að kynnast nýju fólki og fullt af 
spennandi verkefnum að glíma 
við,“ segir Jóna Sigríður. Hún er 
gift Viðari Hjálmarssyni, stýri-
manni á Huginn Ve. og saman 
eiga þrjú börn, Hjálmar, 23 
ára, Guðrúnu Ágústu 21 árs og 
Bjarna Ólaf 17 ára. „Við hjónin 
eru bæði fædd og uppalin í Eyj-
um og viljum hvergi annarsstaðar 
búa.“ Jóna Sigríður er viðskipta-
fræðingur frá Háskólanum á Ak-
ureyri og er í meistaranámi í ver-
kefnastjórnun frá Háskólanum 
í Reykjavík „Ég hef starfað hjá 
Fiskistofu í rúm 8 ár á starfstöð í 
Eyjum og fannst mér orðið tíma-
bært að breyta til. Ég hef fylgst 
með vexti fyrirtækisins frá upp-

hafi og hef dáðst að eldmóði og 
krafti í því fólki sem hefur byggt 
það upp. Ég er því mjög ánægð 
að fá tækifæri til að taka þátt í 
enn frekari vexti þess.“

Haustgróðursetning trjágróðurs í görðum
Hér á Suðurlandi hefur 

veturinn langan að-
draganda. Samkvæmt 

mínum vestfirsku viðmiðunum 
nær sunnlenska haustið eiginlega 
alveg fram að jólum. Þótt komi 
nokkrar frostnætur og að einstaka 
sinnum geri hryðjur á fjallvegum, 
þá getum við dundað okkur við 
að gróðursetja tré og runna langt 
frameftir meðan ekki setur frost í 
jörð. Haustgróðursetning hér sunn-
anlands er á margan máta mjög 
heppileg. Fyrst og fremst sparar 
hún okkur áhyggjur og stress þegar 
mest er að gera á vorin og mikið 
liggur á að koma garðinum í skikk 
fyrir sumarið. Koma niður kartöfl-
unum, sinna grænmetisreitunum 
og undirbúa sumarblómabeðin. Í 
öðru lagi er rótarvöxtur trjágróðurs 
mun örari á haustin en á öðrum 
árstímum. Þegar dagarnir styttast 
og lauf fellur nýta trjáplönturnar 
tímann til að þenja út rætur sínar 
sem víðast um jarðvegin meðan 
hann er ófreðinn. Orkuforðann 
sem þær söfnuðu um sumarið, og 
geyma nú að mestu í rótum sínum, 
nota þær til þess. 

Haustið er því tíminn sem best 
er að nota til að gróðursetja tré og 
flytja til runna. Aðferðin er ekki 
flókin. Inni á lóðum í þéttbýli þarf 
samt að hugsa nokkra áratugi fram 
í tímann ef til stendur að gróður-
setja tré sem munu stækka og marg-
faldast. Gæta þarf að að slík tré séu 
ávallt vel inni á lóðinni, helst ekki 

styttra en fjóra metra frá lóðamörk-
um. Líka þarf að sjá fyrir sér hvort 
þau muni skyggja á eftirsóknarvert 
útsýni ellegar byrgja garðeigand-
anum og grönnum hans sólarsýn 
þegar fram líða stundir. 

Tré eru á ýmsum stigum þegar 
þau eru gróðursett. Í gróðrarstöðv-
unum eru tré sem búið er að undir-
búa sem stakstæð garðtré venjulega 
orðin nokkuð myndarlega há til 
toppsins. Að minnsta kosti 100-
120cm há, en einnig er hægt að 
fá enn stærri tré sem komin eru 
yfir tvo metra eða meira. Stóru trén 
eru yfirleitt seld sem hnausplöntur, 
en lægri trén koma oftast í pott-
um. Svo er að sjálfsögðu hægt að 
fá trjáplöntur sem ræktaðar eru í 
fjölpottum eða seldar sem berróta 
smáplöntur. Þannig plöntur notum 
við frekar í sumarbústaðalönd en í 
heimagarða. 

Þegar við gróðursetjum tré sem 
eiga að vera stakstæð, standa upp 
úr og skýla frá sér út í umhverfið, 
gerum við góða gróp, stingum upp 
moldina á svæði sem er um einn 
metri á hvern kant, blöndum gjarna 
gömlum búfjáráburði eða moltu 
saman við moldina. Gott er að losa 
jarðveginn á ca 40-50cm dýpi. Það 
samsvarar um tveim skóflustungum 
á dýptina. Í miðju gróparinnar ger-
um við dálitla upphækkun sem tréð 
er látið hvíla á. Og út frá þessari 
miðju greinum við rætur sem best 
við getum til allra átta. Ef plönturn-
ar hafa staðið lengi í pottum og 

búnar að mynda hringrót í pottin-
um þurfum við að klippa á þær á 
stöku stað til að stöðva hringvöxt-
inn. Annars heldur hann bara áfram 
og ræturnar halda áfram að vaxa 
í hring með þeim afleiðingum að 
rótarkerfið verður eins og tappi í 

flösku. Þannig rótuð tré þola ekki 
mikið veðurálag án þess að velta og 
slitna upp með rótum. 

Þegar við erum búin að koma 
trénu fyrir og greiða úr rótunum, 
fyllum við á með mold þannig að 
hún falli vel á milli rótanna og 

vökvum rækilega til að tryggja gott 
jarðsamband. Til að halda rótinni 
fastri og koma i veg fyrir að hún 
ruggist til í gnauði vinda, þarf að 
reka staurstúf rembingsfast ofan í 
óhreyfðan jarðveginn og binda tréð 
við hann rétt ofan við rótarháls-
inn eða leggja netpoka (kartöflu-
poka) með grófri möl flata ofan á 
rótarhnausinn til að fergja rótina 
niður. Við hærri tré sem taka á 
sig meiri vind þarf staurinn að ná 
nokkuð upp eftir bolnum og binda 
þarf tréð við hann uppi og niðri. 
Aldrei má gróðursetja tré dýpra en 
þau stóðu í uppeldinu eða á fyrri 
vaxtarstað. Rótarhálsinn á alltaf að 
nema við yfirborð. Best er að þegar 
búið er að gróðursetja tréð að það 
standi í upphækkuðum bing sem er 
10-30cm hærri en umhverfið. Yfir 
rótarsvæðið er svo gott að hreykja 
búfjáráburði, moltu, hálmbing eða 
viðarkurli sem tefur fyrir klaka-
myndun niður í rótarsvæðið. 

Gróðursetning á runnum er í öllu 
á sama veg, en með þeirri undan-
tekningu að allir runnar mega fara 
dýpra í moldina en þeir stóðu áður. 
Þeir þurfa enga uppbindingu. 

Vetraskýling og haustfrágangur 
verður til umfjöllunar í næsta blaði. 

Grænt er vænt

Hafsteinn Hafliðason.

Spennandi og fjölbreytt starfsemi safna um allt Suðurland.

Haustið er góður gróðursetningartími fyrir tré.

Jóna Sigríður Guðmundsdóttir
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Nýjar vörur í hverri viku
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Haustið er yndislegur 
tími fyrir matáhugafólk. 
Uppskeran af grænmeti 

og sláturtíðin kveikja margar hug-
myndir að góðum og hollum mat.  
Mat sem er ekki bara hollur - því 
að  nú í sláturtíðinni er innmatur 
mjög ódýr. Líklega það eina sem 
nær viðmiðum ríkisstjórnarinnar í 
matarinnkaupum. Í fréttum hefur 
maður séð fjallað um verð afurða til 
bænda og útflutning og innflutning 
á búvöru. Það er gaman að sjá að 
þessi umræða er ekki ný af nálinni. 
Það er oft gaman að kíkja í rit  og 
sjá gömul skrif. Þessi bútur er úr 
Búnaðarritinu 1890 þar sem fjallað 
er um hvað afurð sauðkindarinnar er 
betri af holdmiklu fé en rýru. 

„Kroppurinn af 150 pd. (punda) 
sauð er að vísu ekk tvöfalt þyngri 
en af 100 pd. sauð, en hann er 
samt í minnsta lagi tvöfalt meira 
virði til fæðis. Beinin eru minni að 
tiltölu, en einkum er miklu minna 
af vatni í  kjótinu, kjötið er þjettara 
og langtum feiti meira. Eitt pund 
af feitu sauðakjöti er því eins gott 
til fæðis og 172 pd. af rýru kjöti. 
Kaupmenn gjöra því ætíð langt of 
lítinn verðmun á kjöti eftir gæðum. 
Þeir gefa of mikið fyrir rýra kjötið, 
en of lítið fyrir hið feita svo alltjafnar 
sig fyrir þá, en það jafnar sig ekki hjá 
bændum þegar einn lætur sauðakjöt, 
en annar gamalærkjöt; sá sem læt-
ur sauðakjötið, verzlar sjer í skaða, 
þó að hinn, sem ljet ærkjötið, hafi 
hag eða sje skaðlaus. En það er ekki 
kroppurinn einungis, sem er tvö-
falt betri af 150 pd. sauð en af 100 
pd. sauðnum, mörinn er venjulega 
meira en tvöfalt meiri og gæran og 
innmatur er einnig hjer um bil tvö-
falt meira virði. Það mun óhætt að 
fullyrða, að það sje skaði að láta 150 
pd. Sauð fyrir minna en 24—25 kr., 
ef maður fær 12 kr. fyrir

100 pd. sauð. Í verzlunarfjelagi 
Dalasýslu hefir verið gjörður fylli-
lega svoua mikill verðmunur og á 
því svæði, sem nefnt fjelag nær yfir, 
munu menn varla hjer eptir gjöra 
sig ánægða með minni verðmun en 
þetta.

Fjárverzlun verðum vjer auðvit-
að að hafa og aðalstraumur hennar 
stefnir til Englands og það er eðlilegt 
horf og hlýtur að verða oss til mikils 
hags, ef vjer kunnum með að fara og 
kaupum ekki of mikið af kornvöru, 
munaðarvöru og glingri fyrir það. 
Gamla fjárverzlunin - að salta fjeð 

niður í tuunur og senda það til Dan-
merkur, getur ekki þrifist til lengdar, 
og líklegt er, að sú verzlun fari rj-
enandi úr þessu. Saltað kjöt kemst 
aldrei í hátt verð, en nýtt kjöt er jafn-
an í háu verði á Englandi. Undan-
farin 3 ár hefir fjárverð á Englandi 
verið fjarska lágt til móts við það, 
sem var langan tíma þar á undan, 
en samt hafa kaupmenn hjer varla 
getað borgað fjeð eins vel og enskir 
fjárkaupamenn, og langt frá því eins 
vel og pöntunarfjelöginhafa fengið.“

(Búnaðarritið 1. tölublað 1.1.1890) 

Ég kaus að elda lifur í dag en 
hjörtu og nýru eru ekki síðri matur.
Uppskrift af góðri lifur.
1 lifur
1-2 laukar eftir stærð
½ pakki beikon
Hvítlaukur eftir smekk
1 rauð papríka
2-3 lárviðarlauf
6-7 einiber
2 tsk villibráðrakraftur (Vildt frá Oscar)
Sveppir
1-2 græn epli

Matreiðslurjómi
Sojasósa frá Kikkoman
Salt og pipar eftir smekk
Smá hveiti til að velta lifrinni upp úr 
Smá olía til að steikja úr
Steinselja til að klippa yfir þegar 
pannan fer á borðið

Snyrtið lifrina vel og skerið í frem-
ur þunnar sneiðar. Veltið þeim upp 
úr hveiti og steikið á pönnu með smá 
olíu. Takið þær til hliðar og geymið.

Sneiðið grænmetið og beikonið. 
Látið það mýkjast á sömu pönnu 
og lifrin var steikt á – má bæta við 
olíu. Bætið við lárviðarlaufi, eini-
berjum og kraftinum. Látið malla 
smástund svo að kryddið gefi bragð. 
Bætið við matreiðslurjómanum og 
sojasósunni. Látið suðuna koma upp 
og setjið þá lifrina og eplin út í. Látið 
sjóða smástund því að lifrin verður 
seig ef hún sýður of mikið.

Nýjar kartöflur, rófur og gulrætur 
er frábært meðlæti. Rifsberjasulta 
passar mjög vel við þennan rétt.

Gangi ykkur vel  
og verði ykkur að góðu.

Kv, KS
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Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is

HAUSTIÐ ER 
YNDISLEGT!



Skeiða- og Gnúpverjahreppur óskar eftir áhugasömum og metnaðar-
fullum aðila til að taka að sér rekstur og uppbyggingu ferðaþjónustu 
í Árnesi frá og með 1 júní 2015. Um er að ræða rekstur félagsheimilis-
ins í Árnesi, tjaldsvæðis og Þjórsárstofu frá júní til september ár hvert. 
Auk möguleika á takmörkuðum rekstri frá október til maí.

Í félagsheimilinu Árnesi eru salarkynni sem henta vel fyrir ýmis konar 
veitingarekstur samhliða gestastofunni.

Fallegt tjaldsvæði er við Árnes, það hefur nýlega verið rafvætt.

Þjórsárstofa er gestastofa fyrir ferðamenn sem er opin yfir sumartím-
ann. Þar er að finna margmiðlunarsýningu um Þjórsá og Þjórsárdal, 
sögu, náttúrufar og mannlíf í Skeiða- og Gnúpverjahreppi.

Þekking á aðstæðum æskileg.

Menntun á sviði ferðaþjónustu æskileg.

Áhugasamir aðilar setji sig í samband við sveitarstjóra Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps á skrifstofu sveitarfélagsins í Árnesi, 801 Selfoss eigi 
síðar en 28 október næstkomandi

Sími 486-6100 og 861-7150 netfang kristofer@skeidgnup.is

Í Skeiða og Gnúpverjahreppi eru um 530 íbúar aðalatvinnuvegur er landbúnaður. Auk 
þess er ferðaþjónusta og iðnaður stundaður í nokkrum mæli. Þéttbýliskjarnar eru við 
Árnes og Brautarholt. Grunnskóli, Leikskóli, sundlaugar og bókasafn er í sveitarfélaginu. 
Náttúruperlur og sögustaðir eru margir í sveitarfélaginu. Nefna má Þjórsárdal og Ás-
hildarmýri.

Veitingarekstur-  
ferðaþjónusta í Árnesi-  

rekstraraðili óskast
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Þarf allt að sogast til Reykjavíkur? 
Ágúst Sigurðsson, sveitar-

stjóri Rangárþings ytra, 
Ísólfur Gylfi Pálmason, 

sveitarstjóri Rangárþings eystra og 
Björgvin G. Sigurðsson, sveitarstjóri 
Ásahrepps hafa mælt með því að 
landmót hestamanna verði haldið 
utan höfuðborgarsvæðisins. „Engar 
brigður skulu af okkur bornar á að 
sómi sé af mótahaldi á höfuðborgar-
svæðinu, nema síður sé. Þar er allt til 

alls og fjölmenni borgarinnar á bak 
við. Hins vegar vaknar spurningin: 
þarf allt að sogast til Reykjavíkur? 
Þarf líka að fara með Landsmótið 
þangað eftir áratuga vel heppnað 
mótahald úti á landi sem hefur 
getið af sér mikla uppbyggingu t.d. 
á Gaddastaðaflötum á Hellu sem 
öll hestamannafélögin á Suðurlandi, 
utan eitt, standa að og eiga? Nei, er 
okkar svar við því.“ Sveitarstjórarnir 

benda á að þarna fari meðal mestu 
viðburða mannlífs og íþrótta. 

Sem kunnugt er hefur stjórn 
Landssambands hestamanna sagt 
af sér eftir að tillaga stjórnar um 
staðsetningu landsmótsins var felld 
á aðalfundi. Fundi var frestað fram 
í nóvember og þá verður kosin ný 
stjórn. Máli þessu er því hvergi nærri 
lokið. 

ÞHH

Tekjur hæstar 
í Vestmannaeyjum
Staðgreiðsla á hvern íbúa á 

Suðurlandi er hæst í Vest-
mannaeyjum á yfirstand-

andi ári. 11 sveitarfélög nýta sér 
að leggja á hæsta útsvar sem leyfi-
legt er eða 14,52%. Lægst er út-
svarsprósentan í Ásahreppi. Það 
skýrir að nokkru að staðgreiðslan 

er lægst þar. Nokkur sveitarfélög á 
Suðurlandi fá tekjujöfnunarfram-
lög úr Jöfnunarsjóði sveitarfélaga. 
Þannig fær Árborg rúmlega 153 
millj. kr. Rangárþing ytra 55,6 
millj. kr. Hveragerðisbær 117,6 
millj. kr. og Flóahreppur ríflega 
47 millj. kr. 

Heilbrigðiseftirlit Suðurlands mælir með 
að börn verði ekki látin út að óþörfu fari 
styrkur yfir 600 µg/m3 enda tilheyra þau 
viðkvæmum hópi einstaklinga
Heilbrigðiseftirlit Suðurlands 

hefur sent grunnskólum bréf 
þar sem forsvarsmönnum er bent á 
að skoða loftgæði reglulega með úti-

vist barna í huga. Þar kemur fram 
að kanna þarf loftgæði á hverjum 
morgni inn á heimasíðu Veðurstof-
unnar og vef Umhverfisstofnunar 

og fylgjast með fram eftir degi. 
Slæm loftgæði vegna brennisteins-
díoxíð fyrir viðkvæma eru þegar 
styrkur fer yfir 600 µg/m3. 

Áætluð staðgreiðsla á Suðurlandi  tekjuárið 2014
Staðgreiðsla á 

hvern íbúa Útsvar (brúttó) %

Hornafjörður 412174 14,52

Vestmannaeyjar 445510 13,98

Árborg 371032 14,52

Mýrdalshreppur 338532 14,52

Skaftárhreppur 330772 14,52

Ásahreppur 265876 12,48

Rangárþing eystra 315685 14,52

Rangárþing ytra 316937 14,52

Hrunamannahreppur 296101 14,52

Hveragerðisbær 324174 14,52

Ölfus 370184 14,52

Grímsnes- og Grafningshr. 304365 12,44

Skeiða- og Gnúpverjahr. 323681 14,48

Bláskógabyggð 307272 14,52

Flóahreppur 283983 14,52

Meðaltal á Suðurlandi 362872

Landsmeðaltal 386775
Heimild: samband.is, Vinnsla: ÞHH

30 metrar að baki 
í Njálureflinum
5 þúsundasti gesturinn

Það var stór áfangi sem náð-
ist í Njálurefilsstofunni í 
vikunni þegar skrifað var í 

gestabók refilsins í 5 þúsundasta 
sinn. Svo skemmtilega vildi til að 
það var Helga Sigurðardóttir úr 
Fljótshlíðinni sem ritaði nafn sitt 
númer 5000 en Helga hefur verið 
einn allra ötulasti saumarinn síðan 
byrjað var að sauma og hefur hún 
komið á hverju þriðjudagskvöldi 
síðan í febrúar 2013. Nú hafa 
yfir 30 metrar verið fullkláraðir í 
Njálureflinum. 

Helga Sigurðardóttir varð sú 5 þús-
undasta!

Okkar konur unnu
16. okt. fór fram í íþróttahús-

inu á Hellu HSK hraðmót í 
blaki kvenna. Að þessu sinni 

voru það 7 sunnlensk lið sem tóku 
þátt. Dímon-Hekla var með tvö lið 
skipuð eldsprækum konum. A liðið 
gerði sé lítið fyrir og tók gullið. Í 
öðru sæti varð Hamar og í því þriðja 
Laugdælur.
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Brjótum tímans 
hörðu hlekki
Fagnaðarefni ljóðaunnenda 

þessar vikur er ný bók Sveins 
Yngva Egilssonar um samband 

bókmennta og náttúru. Bókin hefst á 
náttúrusýn Jónasar, m.a.s. á dagsetn-
ingunni 11. júlí 1841, daginn sem 
hafin var för Jónasar upp á fjallið 
Skjaldbreið og týndist en sneri aftur 
með þessi glaðlegu ljóðmæli:    

Heiðarbúar, glöðum gesti
greiðið för um eyðifjöll.
Einn ég treð með hundi og hesti
hraun,  –  og  týnd er lestin öll.
Mjög þarf nú að mörgu að hyggja,
mikið er um dýrðir hér.
Enda skal ég úti liggja,
enginn vættur grandar mér.

Og Jónas heldur velli með sóleyjar 
sínar á tölvuöld. Sýslungi hans og 
þófti, Þórarinn Eldjárn, sem heim-
sótti okkur nýlega á sjónvarpsskjá-
inn, heilsar vel Jónasi:

Í buxum, vesti, brók og skóm
barnið Jónas úti stóð.
Hlýddi á fugla, horfði á blóm,
Huldu sinni orti ljóð.
 
Honum fannst það heilög stund,
hugmynd spratt og til hans þaut:
Fífilbrekka gróin grund
grösug hlíð með berjalaut . . .
Fór hann upp á háan hól,
horfði á rjúpu flýja val.
Það var logn og það var sól,
þetta var í Öxnadal.

Fyrsta vetrardag verður efnt 
til samkomu í Þjórsárveri eins og 
undanfarin ár, sungnir eru textar frá 
liðinni öld s.s.:

Gunna stígur jitterbug og Jónki Óla 
Skans eða

Draumar þess rætast er gistir Vagla-
skóg.

Einnig munum við hampa textum 
heimaskáldanna: Jóa í Stapa, Sigurðar 
í Súluholti og Ragnars Böðvarssonar. 
Þeir eru nú allir horfnir úr gestahópi 
á söngkvöldum. Jói situr andspænis 
Glóðafeyki norður í Varmahlíð eftir 
langa og góða dvöl með Sunnlending-
um á síðustu áratugum, Ragnar lést í 
vor, en vísur hans frá síðustu árum 
voru prentaðar í tilefni af samkom-
unni og verða sungnar á söngkvöldinu 
í Þjórsárveri lau. 25.okt. Ljóðið Heim-
ferð eftir Ragnar, er hann kallar laus-
lega þýðingu á söngtexta, hefst svo:

Komdu með, komdu með, 
brjótum tímans hörðu hlekki.
Komdu með, komdu með 
hvort sem gefur eða ekki.
Prýdda víðri breiðu blóma,
okkar byggð ég aftur þekki.
Látum sönginn saman hljóma.
Komdu með, komdu með.

Úr Harð Haus (20)

Ingi Heiðmar Jónsson

þekkirðu bæinn?

Að þessu sinni birtum við mynd 
af óþekktum bæ. Ljósmyndari er 
Eyjólfur Eyjólfsson, skósmiður í 
Bakkárholti.   Upplýsingar eru vel 
þegnar. Hvaðan er myndin? Hver 
er sagan á bak við myndina? Og 

aðrar sögur vel þegnar. Vinsam-
legast hafið samband við ritstjóra 
í síma 8942098 eða á netfang 
torlakur@fotspor.is. Þá má hafa 
beint samband við Héraðskjalasafn 
Árnesinga á Selfossi.

Safnahelgi
á Suðurlandi

30. október til 
2. nóvember 2014

Sjá dagskrá á www.sudurland.is

Opnunarhátíð fimmtud. 30. október kl. 16-18
í Versölum, ráðhúsinu í Þorlákshöfn

Hvítanes í Landeyjum
Í síðasta blaði birtum við mynd 

af bóndabæ. Það reyndist vera 
Hvítanes í Austur- Landeyjum. 
Sögufrægur staður. Meðal þeirra sem 
höfðu samband var heimafólk - og 
minningar kölluðust á. Hér kemur 
frásögn þeirra. Kærar þakkir: „Um 
vorið 1937 fluttu Jón Tómasson og 
Elín Ísaksdóttir ásamt syni, Jóni M. 
Jónssyni, þá 17 ára, frá Miðkoti og 
keyptu Hvítanes. Sem þá var húsa-
laus eyðijörð. Það eina sem stóð uppi 
voru gömul fjárhús með hlöðnum 
torfveggjum. Í því bjuggu þau fyrsta 
sumarið með fjölskylduna meðan 
þau byggðu kjallara að nýju húsi. 

Fluttu þau svo í kjallarann um 
veturinn og bjuggu þar meðan 
efri hæðin var byggð. Grunnflötur 
hússins var tæpir 60 fermetrar. Jón 
Tómasson og Elín bjuggu alla tíð í 
Hvítanesi. Jón, sonur þeirra tók við 
búi upp úr 1940 ásamt ásamt konu 
sinni, Ástu Helgadóttur frá EY. Í 
gamla húsinu fæddust dætur Jóns 
og Ástu, fimm talsins og tvö elstu 
barnabörnin.

Árið 1966 ákváðu Jón og Ásta að 
byggja nýtt hús og steyptu grunn 
undir viðbygginguna. Í maí 1967 
leystu þau húsnæðisvandamál með-
an nýbyggingin skyldi rísa. Tjökk-
uðu þau upp húsið af grunninum 
og drógu það á sverum plönkum 
(brautum) suður á tún. Til verksins 
var fenginn bíll frá Austurleið. Um 
sumarið var byggt af mikilli bjart-
sýni, dugnaði og hjálp góðra sveit-
unga. Flutt var inn í nýja húsið fyrir 
jól 1967. Gamla húsið var dregið af 
tveimur flutningabílum norður fyrir 
bæinn og var það notað sem geymsla 
í áratugi. (Þess má geta að jafnræðis 
var gætt; flutningabílarnir voru frá 
kaupfélögunum báðum í sýslunni).“

Sunnulækjarskóli 10 ára
Áratugur að baki. Á maður að trúa því að 
Sunnulækjarskóli á Selfossi eigi í hlut? 

Sunnulækjarskóli var settur í 
fyrsta sinn 23. ágúst 2004. 
Hugmyndavinnan að baki 

var á hendi einstaklinga af ýmsum 
sviðum samfélagsins sem mynduðu 
samstarfshóp sem vann að undir-
búningi skólabyggingarinnar. Var 
ferlið afar lærdómsríkt og skólinn 

hannaður með niðurstöðurnar að 
leiðarljósi. Húsið teiknuðu Hilmar 
Þór Björnsson, Finnur Björgvins-
son og Sigríður Ólafsdóttir. Elísabet 
Jóhannsdóttir gaf skólanum nafn, 
en efnt var til opinnar samkeppni 
um nafn á skólann. Suðurhverfið 
á Selfossi er barnmargt. Í vetur eru 

nemendur vel á sjötta hundraðið og 
þarf að auka kennslurými. 

ÞHH

Nemendur undirbúa afmæli skólans.
 (Mynd af vef skólans)



23Bændablaðið  |  fimmtudagur 7. júlí 2011

Öflugir  High Tech 
    rafgeymar fyrir jeppa.

Er bíllinn tilbúinn fyrir ferðalagið?

MANITOU MLT 625- 75 H
Nett fjölnotatæki

Lyftigeta: 2.500 kg
Lyftihæð: 5.900 mm
4-hjóladrifinn
4-hjólastýrður
75 hö, Kubota,
Hlaðinn aukabúnaði td., loftkælt ökumannshús, 
skófla, gafflar, útvarp.
 
STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK

2x10
Þór

Á landsmóti hestamanna á 
Vindheimamelum síðastliðin 
laugardag afhenti Hrossarækt.is 
styrk til Styrktarfélags krabba-
meinssjúkra barna, (SKB). 
Styrkurinn er afrakstur söfnunar 
á vegum Hrossaræktar.is þar 
sem boðnir voru upp folatollar á 
Stóðhestaveislu í Ölfushöll sl.vetur 
og happdrættismiðar seldir í kjöl-
farið. 

Hrossaræktendur tóku málefninu 
mjög vel og rúmlega 50 stóðhests-
eigendur gáfu folatolla sem nýttir 
voru í uppboðið og happdrættið. 
Hestamenn tóku málefninu ekki 
síður vel og útkoman var veglegur 
styrkur upp á kr. 2.015.000 sem 
afhentur var á stærstu hátíð hesta-
manna á Íslandi í dag.

Hrossarækt.is er fyrirtæki sem á 
og rekur stóðhestavefinn stodhestar.
com. Að auki stendur Hrossarækt.
is fyrir stóðhestasýningum norð-
an og sunnan heiða og gefur út 
Stóðhestabók. Í vetur kviknaði sú 
hugmynd hjá aðstandendum vefs-
ins að standa fyrir söfnun til handa 
góðu málefni og leita þar liðsinnis 
hrossaræktenda í landinu. Fyrir val-
inu varð að styrkja Styrktarfélag 
krabbameinssjúkra barna sem hefur 
um árabil stutt krabbameinsjúk börn 
og fjölskyldur þeirra. 

Viðstaddir afhendinguna voru 
m.a. Hinrik Bragason frá Hestvit 
ásamt stóðhestinum Héðni frá Feti 
og Helgi Eggertsson með Stála frá 
Kjarri, en þeir voru meðal þeirra sem 
lögðu sitt til fjáröflunarinnar. 

Við styrknum tók fjölskylda 
hestafólks sem  þekkir vel til starfs 
félagsins en eldri sonur þeirra var 
skjólstæðingu félagsins á sínum 
tíma en hefur nú náð fullum bata. 
Þau Rannveig Árnadóttir, Brynjar 
Jón Stefánsson og Brynjar Jón 
yngri tóku við styrknum fyrir 
hönd Styrktarfélagsins, en fyrir 
hönd Hrossaræktar.is afhenti ung 
hestakona Nadía Sif Gunnarsdóttir 
styrkinn.  

Hulda G. Geirsdóttir, fjölmiðla-
fulltrúi Hrossaræktar.is sagði það 
mikla ánægju að geta styrkt þetta 
góða málefni og vildi þakka þeim 
fjölmörgu hrossaræktendum sem 
gáfu folatolla til söfnunarinnar sem 
og hestamönnum sem voru duglegir 
að styrkja málefnið.

Styrktarfélag krabbameinssjúkra 
barna fékk styrk frá Hrossarækt.is

Frá afhendingu styrksins. Frá vinstri, Brynjar Jón Stefánsson, Rannveig Árnadóttir, Hinrik Bragason með Héðinn 
frá Feti, Hulda G. Geirsdóttir, Guðmundur Björgvinsson, Magnús Benediktsson, Björn Kristjánsson og Snorri 
Kristjánsson frá Hrossarækt.is og Helgi Eggertsson með Stála frá Kjarri. Fyrir framan standa Brynjar Jón yngri og 
Nadía Sif Gunnarsdóttir með ávísunina á milli sín.  Mynd / Gígja Einars

STAÐGREIÐSLUVERÐ KR. 8.200.000 + VSK
Ath!! Útvegum varahluti í flestar gerðir véla og tækja – á góðu  verði!!
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Þvottavél
ZWGB6120K
Tekur 6 kg af þvotti, 1200 
snúninga vinda og sjálfvirk 
vatnsskömmtun.

77.922 
Verð áður 99.900

Þvottavél
Lavamat 60260FL
Tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók

106.002 
Verð áður 135.900

Þurrkari - barkalaus
T61270AC
Tekur 7 kg af þvotti. Ný tegund af 
tromlu sem minnkar slit og dregur 
úr krumpum. Snýr tromlu í báðar 
áttir og er með rakaskynjara.

109.122 
Verð áður 139.900

Þvottadagar
fyrir heimilin Í landinu

22% afsláttur af öllum þvottavélum, 
þurrkurum og uppþvottavélum.
Afslátturinn vegna væntanlegrar vörugjaldsniðurfellingar (17%) 
er hluti af ofangreindum afslætti.

Þurkkari - barkalaus
ZTEB171
Tekur 7 kg af þvotti, snýr tromlu í 
báðar áttir, er með rakaskynjara 
og krumpuvörn.

74.022 
Verð áður 94.900

uppÞvottavél
f66692m0p
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi og þurrkar með heitum 
blæstri.

hvÍt 140.322 
Verð áður 179.900

STáL 148.122 
Verð áður 189.900

uppÞvottavél
56302MO
Topplaus undir borðplötu. 
Vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvÍt 101.322 
Verð áður 139.900

STáL 109.122
Verð áður 139.900
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