
Stofnað

Gotitas de Oro
Anti-Lice Shapoo
Anti-Lice hair Lotion
Kemur í veg fyrir lúsasmit
Virk samsetning innihaldsefna ver hárið
og hársvörðinn og kemur í veg fyrir 
lúsasmit í 90% tilfella án þess að valda 
óþægindum né ertingu. 
Notið eins og hvert annað sjampó 
fyrir venjulegan hárþvott og/eða 
spreyið daglega í þurrt hárið
Inniheldur ekki eitur- né skordýraefni
 

Fyrirbyggjandi

lúsasjampó
lúsasprey
Öflug tvenna fyrir börn 
sem fyrirbyggir lúsasmit
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Útsölustaðir flest apótek og heilsu búðir.
Stofnað

BÍLDSHÖFÐA 12 -  110 RE YK JAVÍK -  S ÍMI:  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

Jötunn-vélar ehf -  Lónsbakki – 601 Akureyri – sími: 4800 440 – www.jotunn.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI

- 95Ah, 800 Amper
- 30% meiri ræsikraftur
- Alveg lokaðir og viðhaldsfríir
- Örugg ræsing í miklum kulda
- Endurhlaðast allt að 50% hraðar (Carbon Boost)
- Nýjar og endurbættar blýgrindur (3DX)
- Góðir fyrir jeppa með miklum auka rafbúnaði

BÍ L DSHÖ FÐA 1 2  -  1 1 0  RE YK J AVÍ K -  SÍ MI :  577 1515 -  WWW.SKORRI.IS

TUDOR RAFGEYMAR

 Bílaverkstæði Austurlands - Miðási 2 – 700 Egilsstöðum – Sími:  470 5070 - www.bva.is

MIKIÐ ÚRVAL - TRAUST OG GÓÐ ÞJÓNUSTA
TUDOR 35 ÁR Á ÍSLANDI
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BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM
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8 Ég gef ekki 
mikið fyrir 
hástemmd orð 10 Það er eins og 

í vetrinum sé 
valvkvíði 14 Sólskríkjan 

mín situr þarna 
á sama steini

UMHVERFISVOT TUÐ PRENTUN

Austurvöllur er millilending

Mynd: ÞHH
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Fyrsta prédikun, 
Hallgrímur og orgelstund
Séra Þorvaldur Karl Helgason, 

settur sóknarprestur, mun 
prédika í fyrsta sinn og þjóna 

ásamt séra Axel Á Njarðvík í Sel-
fosskirkju á kristniboðsdegi, nk. 
sunnudag 9. nóvember. Minnst er 
látinna. Hugrún Kristín Helgadóttir 
æskulýðsfulltrúi sér um barnastarf-
ið. Organisti er Jörg Sondermann. 
Kaffisopi eftir messu og súpa gegn 
vægu gjaldi. 

Minnum á kyrrðarbænir á mánu-
dögum kl. 17. Allir velkomnir. Sjá 
nánar á selfosskirkja.is

Fimmtudaginn 6. nóvember kl. 20 
verður haldinn Sálmafoss í kirkjunni 
í tilefni 400 ára afmælis Hallgríms 
Péturssonar. Steinunn Jóhannesdótt-
ir rithöfundur talar um uppvöxt 
Hallgríms byggðan á heimildum um 
ættfólk hans og samtíð. Kór Selfoss-

kirkju syngur nokkra Passíusálma 
Hallgríms við ný og gömul lög og 
leiðir almennan safnaðarsöng. Org-
anisti Jörg E. Sondermann. 

Sunnudaginn, 9. nóv. verður org-
elstund í Selfosskirkju. Jörg E. Sond-

ermann, organisti kirkjunnar leikur 
sálmforleiki í tilefni af 400 ára afmæli 
Hallgríms Péturssonar, eftir Johann 
Pachelbel og Johann Sebastian Bach. 
Tónleikarnir hefjast kl. 17, aðgangur 
er ókeypis. 

Þau voru undarleg viðbrögð sumra í vikunni við mótmælum á 
Austurvelli í Reykjavík. Hvað vildu mótmælendur upp á dekk 
– og voru að mótmæla öllu mögulegu. Forsætisráðherra gekk 

lengra en aðrir í vandlætingu sinni og talaði eina ferðina enn niður 
til þjóðar (sinnar). Fólkið hefði verið að halda í nýja hefð! Hún væri 
fólgin í því að fólk kæmi saman. Svo mátti skilja að það hefði svo sem 
ekkert sérstakt fram að færa. Væri helst að mótmæla ýmsu. Og það sem 
væri enn afdrífaríkara: fólk ætti auðveldara með að koma saman. Það 
hefði víst svo mikið af Ipöddum. Kæmi þannig skilaboðum milli sín á 
nútímalegan hátt. Mikil uppgötvun.
Á sama tíma eru bloggheimar uppteknir af því að vísa í grein eftir 
danskan prest sem segir m.a. að fram sé komin ný yfirstétt. Sem lætur sé 
fátt um finnast og svífur yfir vötnum. Hún ferðast um heiminn (líklega 
án skilríkja) og þarf ekki að eiga samneyti við pupulinn. Enda skilur 
hún ekki hvað er að gerast hjá þjóðinni. Ásgeir þessi danski segir nýja 
stéttaskiptingu birtast okkur. Greiningu hans má með sann heimfæra 
upp á okkar samfélag. Hvar er hin fjölmenna millistétt sem hefur borið 
lýðræðið á herðum sér? Er hún á Austurvelli samtímas? Og hvar er hin 
verðandi millistétt sem ekki tekur þátt í lýðræðislegum kosningum (á 4ra 
ára fresti)? Er hún líka á leið burt með nýrri tækni og hnattvæðingu? Eru 
viðbrögð forystumanna líkleg til að lokka þúsundirnar til baka sem nú 
streyma í fjölskylduvæn samfélög allt í kringum okkur? Hagvöxturinn er 
étinn upp fyrir heilu kynslóðirnar eins og málin standa. Nýir tímar kalla. 
Hlustum og tökum höndum saman. Leiðsagnar er þörf. Austurvöllur 
er aðeins millilending fyrir þessa  hópa.

Þorlákur Helgi Helgason

Austurvöllur  
er aðeins  
millilending

LEIÐARI

það var og...

Saga – varðveisla – framtíð:

Málþing um 
Gamla bæinn 
í Múlakoti
Málstofa verður haldin föstudag 
8. nóvember og hefst kl. 14 með 
skoðun í Múlakoti, um garðinn 
og gamla bæinn.

Menningarhúsið Kvika:

Vestmannaeyja-
bær auglýsir eftir 
samstarfsaðilum 
um rekstur 
Um er að ræða menningarhúsið 
Kviku sem stendur við Heiðarveg. 
Í húsinu er lögð áhersla á aðstöðu 
undir sviðslist og er þar m.a að 
finna sýningarsal með stóru sviði 
og rými fyrir um 120 sýningargesti. 

Séra Þorvaldur Karl Helgason Mynd: ÞHH

Menning og minningar 
Guðmundur Ingi Gunnlaugs-

son rifjaði upp skemmtilegt 
tímabil í sögu Selfoss er hann leiddi 
fólk um Inghól á velmerktarárum 
hans. Helga Einarsdóttir rifjaði upp 
sögu Bifreiðastöðvar Selfoss og þá 

hlaut Fossnesti drjúgan skerf þetta 
kvöldið. 

Þannig lauk októbermánuði í 
sveitarfélaginu. Menning og minn-
ingar hafa verið til umfjöllunar og 
aðsókn verið góð. 

mikil aðsókn hefur verið að atburðum undir hatti menningarmánuðarins.
 Mynd: Helga Einarsdóttir.

Basar og kaffihúsa-
stemning í Þingborg
Kvenfélögin þrjú í Flóahreppi, 

þ. e. kvenfélög Gaulverj-
arbæjar-Hraungerðis- og 

Villingaholtshrepps standa sameig-
inlega að basar í Þinborg nk. laugar-
dag 8. nóvember klukkan 14-18. 

Ágóði rennur ti göngudeildar HSU. 
Konurnar lofa ótrúlega miklu 

úrvali af handverki, kökubasar og 
kaffishúsastemningu. Þá má njóta 
fallegra tóna frá heimamanninum, 
Labba. 

Kært efni í 
dönskukennslu
Lesum eitthvað skemmtilegt. Við 
eigum ekki að hika við að fjalla um 
það sem okkur er kært, segir Sjón í 
viðtali við Politiken sl. þriðjudag. 
4. nóvember 2014. Og hér er af 
því tilefni kær minning. Þetta hafði 
sama blað eftir Sjón 2010: »Men 
vi ser København som den gamle 
hovedstad. De fleste islændinge har 
varme følelser for byen København; 
alle har gode minder herfra. Jeg er 
opdraget med, at Danmark var 
drømmestedet, hvor man kunne få 

alt. I Island var der op til 1970’erne 
skrap importregulering og mang-
el på alt. Vi fik for eksempel kun 
æbler til jul. I Familiejournalen og 

Bo Bedre kunne man se, hvor pænt 
folk boede og klædte sig i Danmark. 
Og islændinge fra den øvre midd-
elklasse tog til København og gik i 
Illums Bolighus«.

Þann 1.janúar
„Leiðrjettingar nokkurra mállýta“ 
heitir dálítið hver nýútkomið, eft-
ir Jón heitinn Jónsson kennara i 
Hafnarfirði, gefið út af ekkju hans, 
Valgerði Jónsdóttur. Kverið er yfir-
leitt gott, en þó sumt í því ekki rjett, 
t. d. að rangmæli sje að segja „þann 
1. janúar“ og því um líkt. 

(Úr Lögréttu 1914)

Auglýsingasími: 578 1190
S U Ð U R L A N D

S U Ð U R L A N D

Kemur næst út 
20. nóvember



ÞORLÁKSHÖFN

Þorlákshöfn

Reykjavík

Þorlákshöfn

Ísland

Europa

Styttir leiðir.

Þorlákshöfn

Reykjavík 50 km

International
Airport 85 km

Þorlákshöfn
Hafnarbakka 8
815 Þorlákshöfn
Sími 480-3602
Hafnarstjóri 691-6575
hofn@olfus.is
www.olfus.is
 

Hafnarvog
Sími 480-3601
Fax 483-3528
hafnarvog@olfus.is

Hafnarvörður
Sími 893-3659 
- sólarhringsvakt
Kallrás á VHF 12

Þorlákshöfn er á suð-vesturströnd Íslands. Þar er eina höfn Suðurlands allt austur að 
Hornafirði. Frá höfninni eru góðar og greiðfærar samgöngur til allra átta, aðeins 40 km 
til Reykjavíkur og ekki nema u.þ.b. 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar eftir Suður-
strandarveginum. Höfnin liggur vel við góðum fiskimiðum og í landi eru fjölmörg fyrirtæki 
til að vinna úr aflanum. Fiskmarkaður er á staðnum og fullkomin frystigeymsla og 
tollvöruhús, Kuldaboli, er staðsett við höfnina.

Í Þorlákshöfn eru fjölmörg fyrirtæki sem bjóða fjölhæfa þjónustu fyrir fiski- og flutninga- 
skip t.d. olíuverslun, flutningar, alhliða viðgerðarþjónustur, köfun, netaviðgerðir og 
lifrabræðsla. Þar er einnig öll helsta þjónusta sem nauðsynleg er í nútímasamfélagi; 
banki, matvöruverslun, bakarí, kaffihús, veitingastaðir, heilsugæsla, lyfjaverslun, frábært 
íþróttahús, líkamsræktarstöð og sundlaug.

Ný uppfylling og öldudempandi flái Fjarlægð steinbryggja Skipulögð iðnaðarsvæði

FyRiRHuguð StæKKuN HaFNaRiNNaR
Höfnin hefur verið í mikilli uppbyggingu síðustu ár og framtíðaráform eru um enn meiri stækkun sem gæti 
þjónustað Evrópusamgöngur - en stórskipahöfn í Þorlákshöfn styttir siglingatíma til helstu borga í Evrópu töluvert 
miðað við siglingu til og frá Reykjavík. Mikið framboð er af hentugu landrými til ýmiss konar starfsemi og er 
staðsetningin mjög heppileg út frá helstu skilyrðum sem fjárfestar setja um staðarval fyrir iðnað og framleiðslu. 
Fyrir liggur skipulag á tæplega 540 hektara iðnaðarsvæði í nágrenni Þorlákshafnar. Samgöngur við svæðið eru 
góðar og stutt í virkjanir og því er flutningskostnaður orku í lágmarki. Það auk stórskipahafnar hefur verulegt 
aðdráttarafl fyrir erlend fyrirtæki sem sýnt hafa áhuga á að reka starfsemi á Íslandi.

• Eina höfnin á Suðurlandi

• 40 km til Reykjavíkur

• 85 km í Flugstöð Leifs Eiríkssonar

• Fullkomið frystivöruhótel
 og landamærastöð

• Bryggjukantar um 1200 m

• Mesta dýpi við kant 8 m 

• Dýpi í innsiglingu 7,5 - 8 m

• Fiski-, flutninga- og tollhöfn

• Hafnsögubátur 900 hö.

• Frábært íþróttahús og sundlaug

• Öll almenn þjónusta við skip

• Öll almenn þjónusta við áhafnir

• Fiskmarkaður og fiskvinnslufyrirtæki

• Ísframleiðsla með GÁMES vottun
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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. 

SELFOSS
21. TBL. 3. ÁRGANGUR 2014

Selfoss inn á hvert heimili!

myndin er af Fésbókarsíðu Jarðstrengja.

Samtal náttúrunnar við 
sköpunarkraft mannsins
Útilistaverk Halldórs Ásgeirssonar vígt að Borg. 

Á Safnahelgi var sérstætt 
útilistaverk eftir Halldór 
Ásgeirsson vígt að Borg í 

Grímsnesi, en það var unnið fyrir 
fyrir Grímsnes og Grafningshrepp 
og styrkt af Listskreytingasjóði rík-
isins. Verk eftir Halldór eru einnig 
á sýningu í Listasafni Árnesinga í 
Hveragerði. 

Verkið á Borg samanstendur af 
hringlaga flöt sem er í heild tíu metr-
ar í þvermál með hraunsteini fyrir 
miðju sem er um það bil tveir metrar 
á hæð og breidd. Hraunsteinninn 
er fenginn úr námu í Seyðishólum 
í næsta nágrenni við Borg. Hluti 
hraunsins var logsoðinn á staðnum 
og umbreyttist við það í svartgljá-
andi glerung. Fjöldi manns fylgdist 
með þegar listamaðurinn mundaði 
logsugutækið við vígsluna. 

Verkið endurspeglar kulnaðan 
jarðeldinn sem umlykur staðinn 

þar sem hraunsteinninn er fulltrúi 
eldfjallsins og hringlaga stéttin með 
máluðu táknunum stendur fyrir 
tungumál jarðar. Einskonar sam-
tal náttúrunnar við sköpunarkraft 
mannsins. 

Börnin í Kerhólaskóla munu fá að 
koma með tillögur að heiti á verki 
Halldórs og við útskrift skólans í 
vor verður það afhjúpað hvaða nafn 
listaverkið fær. 

ÞHH. 

Mynd: Inga Jónsdóttir

Nemendur þinga um skólann sinn
Hvað úrbætur vilja nemendur 

sjá í skólamálunum? Hvað 
vilja íbúar að einkenni skólastarf í 
Grímsnes og Grafningshreppi? Íbúa-
þing um skólamál verður haldið í Fé-
lagsheimilinu Borg, fimmtudaginn 

6. nóvember klukkan 19:30. Fyrr 
um daginn verður haldið samskon-
ar þing fyrir nemendur á grunn-
skólaaldri í sveitarfélaginu. 

Málefni 9. og 10. bekkjar eru sér-
staklega á dagskrá. 

Klýfur land í tvennt 
eða nauðsynleg aðgerð
„Erlendir ferðamenn koma 

ekki til Íslands til að skoða 
uppbyggða vegi eða há-

spennumöstur,“ segir Árni Finns-
son, formaður Náttúruverndarsam-
taka Íslands um áform Landsnets 
og Vegagerðarinnar um að leggja 
veg og raflínur um Sprengisand. 
Árni telur veg og línu kljúfa landið 
í tvennt. 

Í fréttatilkynningu Landsnets 

segir að mat á umhverfisáhrifum 
Sprengisandslínu sé í undirbúningi. 
Línunni milli Suður- og Norður-
lands sé ætlað að bæta raforkukerfi 
landsins og auka flutningsgetu. 
„Núverandi ástand raforkuflutn-
ingskerfisins er óviðunandi og það 
mun einungis versna og kostnaður 
samfélagsins aukast ef ekki verður á 
allra næstu árum ráðist í styrkingu 
og frekari uppbyggingu kerfisins,“ 

segir Guðmundur Ingi Ásmunds-
son, aðstoðarforstjóri Landsnets í 
viðtali við RÚV 30. október sl. 

Vegagerðin og Landsnet stóðu 
sameiginlega að opnu húsi um 
matsáætlanirnar í gær (5. nóv-
ember) á Hellu. Gísli Gíslason 
verkefnisstjóri umhverfismats 
Sprengisandslínu er starfsmaður 
Steinsholts sf. á Hellu. 

ÞHH

Ef þig langar að smakka 
keppnismáltíðina
„Til gamans ætlum við að gefa 

nokkrum vinum okkar á Face-
book tækifæri til að komast 

í æfingakvöldverð Kokkalands-
liðsins 10. nóvember. Ef þig langar 
að smakka keppnismáltíðina sem 

kokkarnir fara með á Heimsmeist-
aramótið í Lúxemborg líkarðu og 
deilir myndinni. Þrjú nöfn verða 
valin sem hafa möguleika á að 
taka gest með sér í þriggja rétta 
kvöldverðinn.“

Agnasmáar bækur 
í agnarsmáum hillum
Sýningin Álfabækur eftir Gara-

son eða Guðlaug Arason er í 
Listagjá Bókasafns Árborgar á 

Selfossi. Þetta eru agnarsmáar bæk-
ur og rit sem er raðað á heimilis-
legan hátt í agnarsmáar bókahillur. 



Komdu í heimsókn 
– og uppfylltu drauma þína um betri hvíld

Nettur og góður hvíldarstóll með 
háu baki og stillanlegum hnakkapúða 

Léttur og smekklegur sófi.
Kemur í fjórum stærðum.

Glæsilegur og virkilega 
vandaður svefnsófi frá Ítalíu.

LÚR      Hlíðasmára 1      201 Kópavogi      Sími 554 6969      lur@lur.is      www.lur.is

Nettur og þægilegur tungusófi. Hann er einnig fáanlegur
sem hvíldarstóll, 2ja eða 3ja sæta og öll sæti stillanleg. 

Fallegur horn- og tungusófi með hvíldarstól í enda. 
Margir litir í boði.

Flottur og vandaður tungusófi. 
Hægri eða vinstri tunga.

 
Flottur og mjög þæginlegur sófi. Fáanlegur 
í nokkrum litum í leðri og áklæði.

Diva tungusófi Ezzy Espace

Yuni Dawn tungusófi Demetra svefnsófi

Walton hvíldarsófiItaliano
 
Hvíldarstóll í enda, fáanlegur í leðri og áklæði.
Hægri eða vinstri tunga.

Fáanlegur bæði raf- eða handstýrður. Margir litir 
í boði. Einnig fáanlegur sem hvíldarstóll.

Mobius

Ein góð nótt getur breytt lífinu...

Henson Design rúmin eru einnig 
fáanleg sem rafmagnsrúm. Margir litir 
í boði. Margar tegundir af rúmgöflum.

NÝTTHJÁ LÚR
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„Það er sjarminn í handverkinu,“
segir Helga í Eldstó á Hvolsvelli.  Meir en tvöföld veltuaukning. 

„Jú það hefur gengið vel í ár og verið mikil veltuaukning á milli ára, u.þ.b. 
70% í fyrra og 30% - 40% sýnist mér að hún verði í ár,“ segir Helga 
Ingadóttir, en hún og hennar fjölskylda reka veitinga- og gististaðinn 
Eldstó á Hvolsvelli. 
Við birtum fyrir stuttu upplýsingar 
um umferð á Suðurlandi og um 
mikla aukningu á Suðurlandi. Veltu-
aukningin í Eldstó er til vitnis um að 
fleiri ferðamenn eru á kreiki. „Við 
opnuðum veitingareksturinn í mars 
og vorum með hann opinn fram í 
september fyrir almenna traffík, en 
núna erum við einugis með opinn 
veitingastaðinn fyrir hópa. Þannig 
verður það fram yfir áramót geri ég 
ráð fyrir. Gistiheimilið er opið allt 
árið og alltaf fullt frá júní og þangað 
til seinni partinn í ágúst, en þá fór 
aðeins að róast í þeim efnum. Núna 
er frekar rólegt, en engu síður var 
mjög góð nýting á gistiheimilinu í 
september. Það er alls staðar frekar 
rólegt í gistingum fram í mars - held 
ég að sé sannleikanum samkvæmt.“

Helga segir að veitingareksturinn 
gangi vel. „Ég held að okkur hafi 
gengið þokkalega að mæta þörf-

um fólks í fjölbreyttum hópi gesta. 
Við gerum okkur far um að vera 
með góðar veitingar og ferskar og á 
sanngjörnu verði. Við leggjum líka 
áherslu á að umhverfi allt sé nota-
legt þar sem að gestum gefst færi á 
að borða og drekka úr handgerðum 
listmunum. Við bjóðum upp á lamb, 
fisk, ekta nautaborgara í heimagerðu 
brauði, kjúklingabringur og salat, 
ásamt matseðli fyrir börnin á sann-
gjörnu verði og auðvitað íslenska 
kjötsúpu. Einnig erum við með 
hópamatseðil.“ 

Það fer ekki framhja neinum sem 
koma í Eldstó listrænt yfirbragð á 
öllu. „Við erum á fullu í listinni, 
erum að vinna í heimildarmynd 
um Nytjalist og Eldfjallaglerunga 
og mjög bráðlega fer í gang söfnun 
á Karolina Fund. Við höfum fjár-
magnað hana að mestu leiti sjálf, 
fyrir utan 300 þús. kr. styrk frá Ný-

sköpunarmiðstöð. Þetta er vissulega 
dýrt draumaverkefni, en það er engu 
síður ánægjulegt að stíga þessi skref, 
þar sem ég tel þörf á að fjalla um list 
af þessu tagi á Íslandi.“

Eldstó hefur gegnt mikilvægu 
hlutverki. „Við höfuð verið að vinna 
með Eldfjallaglerunga frá árinu 2005 
og höfum þróðað okkur mikið þar. 
Það er alltaf mjög spennt að sjá 
hvernig gljábrennslan hefur tekist, 

ekkert er gefið í þessum efnum og 
það er sjarminn í handverkinu.“ 

Nú er enn róið á ný mið: „Ég fór 
í Stúdíó hjá honum Pétri Hjaltested 
til að taka upp tónlist við myndina 
og verður sú tónlist ásamt öðru efni 
gefin út á disk á næsta ári geri ég ráð 
fyrir. Með mér eru Pétur Hjaltested á 
hljómborð og stjórn upptöku, Sigur-
geir Sigmundsson á gítar og slidegít-
ar, Jón Ólafsson - bassagítar, Stefán 

Ingimar Þórhallsson á trommur og 
Irena Roe á fiðlu í þeim lögum sem 
er búið að taka upp, en það verður 
breytilegt hverjir spila með mér eftir 
lögum. 

Leirkerasmíði er mjög ungt fag á 
Íslandi, þó að það telji í árþúsund-
um út í heimi. Fyrsti leirkerasmið-
ur Íslendinga var Guðmundur frá 
Miðdal og hann er langt inn á 20. 
öldinni. Svo við höfum ekki mikla 
hefð eða þekkingu á handbragðinu, 
þá meina ég svona almennt, “ segir 
Helga Ingadóttir í Eldstó. 

Framkvæmdastjóri Samtaka sunnlenskra sveitarfélaga

Nánari upplýsingar um starfið veita Gunnar Þorgeirsson, formaður stjórnar SASS í s. 892 7309 og Þorvarður Hjaltason, framkvæmdastjóri 
SASS í s. 480 8200. Umsóknarfrestur er til og með 16. nóvember n.k. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja 
ítarleg starfsferilsskrá og kynningarbréf. Farið verður með allar fyrirspurnir sem trúnaðarmál. 

Samtök sunnlenskra sveitarfélaga er öflugur 

samstarfs- og þjónustuvettvangur um hagsmunamál 

sveitarfélaga, íbúa og atvinnulífs á Suðurlandi. Á 

vegum samtakanna er veitt ráðgjöf í atvinnu- og 

menningarmálum á Suðurlandi og jafnframt veittir 

styrkir í þeim málaflokkum. SASS vinnur einnig 

að ýmsum greiningar- og þróunarverkefnum til 

hagsbóta fyrir landshlutann á sviði byggðaþróunar 

s.s verkefnið Sóknaráætlun Suðurlands. Þá 

sér  SASS um rekstur ART teymisins sem er 

meðferðarúrræði fyrir börn og unglinga með 

hegðunar- og tilfinningaraskanir. Auk þess sinnir 

SASS skrifstofuþjónustu fyrir byggðasamlög 

og samstarfsverkefni á Suðurlandi. Á vegum 

samtakanna starfa 12 starfsmenn.

Nánari upplýsingar um SASS má finna  á heimasíðu 

samtakanna www.sass.is og upplýsingar um 

Suðurland á www.sudurland.is.

Helstu verkefni

•	 Gætir	almennra	hagsmuna	sveitarfélaganna	á	
starfssvæði	SASS	í	samvinnu	við	stjórn	og	er	málsvari	
samtakanna	út	á	við	ásamt	formanni	stjórnar

•	 Stjórnar	daglegum	störfum	á	skrifstofu	og	ber	
ábyrgð	á	starfsmannamálum	og	þeirri	starfsemi	
sem	undir	skrifstofuna	heyrir	samkvæmt	skipuriti	og	
starfslýsingum

•	 Annast	fjármál	og	fjárhagsáætlunargerð	SASS
•	 Stýrir	rekstri	verkefna,	s.s.	almenningssamgangna	og	

ráðgjafar	í	atvinnu-,	menningar-	og	menntamálum	
auk	verkefna	sóknaráætlunar

Menntunar- og hæfniskröfur

•	 Háskólamenntun	sem	nýtist	í	starfi	
•	 Stjórnunarreynsla	er	skilyrði
•	 Frumkvæði	í	starfi	er	nauðsynlegt
•	 Hæfni	í	mannlegum	samskiptum
•	 Þekking	og	reynsla	af	störfum	á	

sveitarstjórnarstigi	æskileg
•	 Innsýn	og	þekking	á	málefnum	

Suðurlands	er	kostur

Starf	framkvæmdastjóra	Samtaka	sunnlenskra	sveitarfélaga,	SASS,	er	laust	til	umsóknar

ráðgjöf    ráðningar    rannsóknir
Intellecta, Síðumúla 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225

Æskilegt	er	að	viðkomandi	geti	hafið	störf	sem	fyrst	og	eigi	síðar	en	í	janúar	2015

eldstó er vel í sveit sett í gamla póshúsinu á Hvolsvelli.

G. Helga Ingadóttir.
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„Ég gef ekki mikið 
fyrir hástemmd 
orð um stefnur 
og strauma“
Hann varð sextugur í 

vor. Ætlaði sér að verða 
íþróttakennari og er sveit-

arstjóri. Varð að framsóknarmanni 
en segist vera orðinn hundleiður á 
flokkspólitík. Hann er barnakarl og 
gæfumaður í einkalífi. Ísólfur Gylfi 
Pálmason er sveitarstjóri í Rangar-
þingi eystra. 

„Ég er fæddur í húsi foreldra 
minna við Hvolsveg á Hvolsvelli 17. 
mars 1954 - móðir mín býr þar enn 
og hefur gert í 73 ár og heitir Mar-
grét Jóna Ísleifsdóttir en faðir minn 
Pálmi Eyjólfsson lést árið 2005. 
Bæði unnu þau hjá sýslumannsemb-
ættinu nær allan sinn starfsaldur. Ég 
á tvær systur, Guðríði og Ingibjörgu 
en við Ingibjörg erum einu systkinin 
sem setið hafa samtímis á Alþingi. 
Konan mín er Steinunn Ósk Kol-
beinsdóttir sem er verkefnisstjóri hjá 
Fræðsluneti Suðurlands. Við eigum 
fjögur uppkomin börn, en þau eru: 
Pálmi Reyr, Margrét Jóna, Kolbeinn 
og Birta. Tengdabörnin eru þrjú og 
einnig eigum við þrjú barnabörn. 
Í þessu fólki felst auðvitað mikið 
ríkidæmi sem maður fær seint full-
þakkað Guði og forsjóninni.“

Þau kappkostuðu að laða fram 
það besta í nemendum sínum. 
„Ég stundaði nám við Hvolsskóla 
og á fallegar minningar þar sem 
sæmdarhjónin Birna Frímannsdótt-
ir og Trúmann heitinn Kristíansen 
voru allt í öllu. Ég þreytist seint á 
að hrósa Trúmanni og Birnu sem 
héldu góðan skóla hér í þessu litla 
samfélagi. Það var ótrúleg fjölbreytni 
í náminu. Þau kappkostuðu að laða 
fram það besta í nemendum sínum. 
Skólinn var opinn fyrir okkur í frí-
tímanum og þegar ég byrjaði að 
kenna í eina tíð var ég alltaf með 
nemendum mínum í félagslífinu 
- hélt reyndar fyrst að þetta væri 
skylda kennarans. Ég minnist þess 
þegar skólastjórinn í Ólafsvík sagði 
við mig - þú veist það Ísólfur Gylfi 
að þú færð ekki greitt fyrir þennan 
tíma nema ég biðji þig um þessa 
vinnu.“

Hann gerði mig að  
framsóknarmanni. 
„Það var gott að alast upp á Hvols-
velli. Ég var í sveit í Hallgeirsey í 
Landeyjum hjá Jónu Vigdísi Jóns-

dóttur og Jóni Guðjónssyni. Þar 
var einstaklega gott að vera; ég er 
með tónlistarbakteríuna og Jón er 
góður mússikkant og við spilum 
saman alltaf þegar við hittumst. 
Það var ómetanlegt að fá að vera 
í sveit sem krakki og þetta mótar 
mann til lífstíðar. Ég ætlaði mér 
alltaf að verða íþróttakennari og 
stundaði nám við Kennaraskóla Ís-
lands, Íþróttakennaraskóla Íslands 
og Idrætshöjskolen í Sönderborg í 
Danmörku. Ég kenndi síðan í Ólafs-
vík, Gagnfræðaskólanum í Mosfells-
bæ en lengst við Samvinnuskólann á 
Bifröst. Ég hélt uppteknum hætti úr 

Ólafsvík - með nemendum mínum í 
Mosfellsbænum á föstudagskvöldum 
í félagslífinu - ég myndi sjálfsagt ekki 
gera þetta núna. Ég hafði einstak-
lega gott af því að vera kennari í 
Samvinnuskólanum á Bifröst. Jón 
Sigurðsson, rektor á Bifröst, hafði 
mikil áhrif á mig. Duglegur, sam-
viskusamur, ör og fylginn sér. Hann 
kenndi mér margt og gerði mig að 
framsóknarmanni. Hann gerði alltaf 
grín að pólitíkinni þegar lagðar voru 
fram gagnrýnar spurningar. Eftir að 
hafa kennt í Bifröst í sex ár var ég 
ráðinn starfsmannastjóri við KRON 
og Miklagarð.“

Ég er mikill barnakarl. 
„Þú spyrð hverjir hafi haft áhrif á mig 
og lífsskoðanir mínar. "Fjórðungi 
bregður til fósturs“ segir einhvers-
staðar. Ég er gæfumaður í einkalífi, 
átti góða foreldra, góða sjálfstæða 
konu, góð og sjálfstæð börn og auð-
vitað er ég eins og fólk á mínum aldri 
dáist að barnabörnunum. Ég er mik-
ill barnakarl og sakna þess reyndar 

úr kennslunni að umgangast ekki 
meira unga fólkið. Það heldur manni 
ungum og ferskum. Hvolsvöllur er 
nú gamall samvinnubær. Kaupfélag-
ið var allt í öllu, meira að segja sáu 
stjórnendur þess með Ólaf Ólafsson 
í fararbroddi til þess að byggð voru 
um 40 einbýlishús og seld á nánast 
kostnaðarverði. Þetta var auðvitað 
mjög merkilegt framtak. Ýmsum 
þótti nóg um veldi kaupfélagsins. 
Hins vegar sakna margir þess að pen-
ingarnir urðu eftir í heimabyggð og 
nýttist henni. Nú eru flest fyrirtæk-
in Reykjavíkurtengd og fjármagnið 
rennur gjarnan þangað. Þetta er að 
vísu alþjóleg þróun.“

Ég er hundleiður  
á flokkspólitíkinni. 
„Það sem felldi kaupfélögin var að 
þau fylgdu ekki þeim breytingum 
sem voru að gerast . Því fór sem fór. 
Samband íslenskra samvinnufélaga 
fór aldrei á hausinn - gerðar voru 
upp allar skuldir þveröfugt við það 
sem gerst hefur í hruninu þar sem 
fáeinir einstaklingar kollvörpuðu 
kerfinu. Ég er hlynntur blönduðu 
hagkerfi þar sem einkaframtakið 
fær notið sín þar sem það á við, fé-
lagslega rekin fyrirtæki fái notið sín 
o.s.frv. Ég er fylgjandi samkeppni 
- en hún er á ótrúlegu undanhaldi 
á Íslandi og það eru svo sannarlega 
einokunartilburðir í gangi, samráð 
og ýmislegt sem mér hugnast illa. 
Ég er hundleiður á flokkspólitík-
inni en hún er reyndar nauðsynleg 
í lýðræðislegum samfélögum. Ég gef 
ekki mikið fyrir hástemmd orð um 
stefnur og strauma. Sat m.a. 8 ár í 
fjárlaganefnd Alþingis. Komst að því 
að þeir sem töluðu hátt um að fara 
vel með skattfé almennings voru nú 
ekki endilega barnanna bestir þegar 
til stykkisins kom. Á sama hátt voru 
sumir þeir sem töluðu hástemmt um 
umhverfismál voru stundum býsna 
langt frá raunveruleikanum. Þannig 
var ég t.d. í forsætisnefnd Norður-
landaráðs. Einn félagi minn þar frá 
Svíþjóð talaði mikið um sjálfbærni 
sem er lykilorð í dag. Við fórum eitt Ís með barnabörnunum: Kolbrún myrra Pálmadóttir og systurnar Þórdís ósk og Þórunn metta Þórðardætur.

með eiginkonunni og Ingibjörgu systur
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sinn í 1000 kúa fjós í Múrmansk 
í Rússlandi. Þegar ein kýrin lyfti 
halanum og skeit eins og lög gera 
ráð fyrir í fjósum, ældi þessi sænska 
vinkona mín. Þú getur rétt ímyndað 
þér að jafn stríðinn maður nýtti sér 
þetta tækifæri til hins ýtrasta. Það 
gerðu danskir félagar mínir einnig.“

Hef mjög gaman af að spila – 
og öðlast þannig sálarró. 
„Ég er nýlega orðinn sextugur sem er 
mér finnst talsverður aldur og kom-
inn á þann áratug þar sem ég hætti 
að vinna. Er þó fíl hraustur - stunda 
líkamsrækt eldsnemma á morgnanna 
sem gefur mér kraft og vellíðan. Við 
hér í sveitarfélaginu leggjum mik-
ið uppúr því að hvetja íbúa okkar 
til að nýta þá möguleika sem hér 
eru til líkamsræktar, sund, göngu, 
hjólreiðar, hlaup eða hvaða nafni 
sem þetta nú nefnist. Við efnum á 
ári hverju til heilsuviku og vorum 
fyrst allra til þess að efna til hjól-
reiðahátíða sem við endurvöktum 
aftur fyrir fimm árum. Hér er líka 
verið að skapa listaverk en verið er 
sauma í Njálurefilinn sem verður 
um 90 metra langur, en þegar hafa 
verið saumaðir liðlega 30 metrar. 
Í þessu felst í rauninni sálrækt því 
það góða fólk sem er að skapa refil-
inn talar saman, tengir saman fólk í 
dreifbýli og þéttbýli og tengir saman 
kynslóðirnar. Ég er svo heppinn að 
vera skógarbóndi í frístundum, á 
íslenskar hænur og krakkarnir mínir 
eru með býflugnabú. Í framtíðinni 
ætla ég að koma mér upp nokkrum 
rollum, ég hef líka mjög gaman af 
tónlist, spila mikið í frístundum og 
fæ oft útrás fyrir ýmiskonar pirring 
með því að spila - og öðlast þannig 
sálarró. Því auðvitað er ég eins og 
aðrir í minni stöðu gagnrýndur fyrir 
það sem við erum að gera. Það er 
eðlilegt.“

. . . en ef við sjáum  
sólskinsblett í heiði
„Þú talar um styrkleika og veikleika 
samfélaganna. Styrkleikinn er svo-
lítið undir okkur sjálfum komið. 
Við eigum að vera jákvæð og tala 

upp samfélagið en ekki niður. Við 
Íslendingar höfum það gott. Lifum í 
dásamlega fallegu landi. Hér er gott 
fólk. Styrk- og veikleikarnir vegast 
stundum á. Við eigum stundum 
erfitt með að skilja hvert annað. 
Ástæðan er einfaldlega sú að við 
lifum öll í okkar heimi og eigum 
mismunandi gott með að skilja hvert 
annað. Hvað orti ekki Jónas Hall-
grímsson: “

Það er svo tæpt að trúa heimsins glaumi
því táradaggir falla stundum skjótt

og vinir berast burt á tímans straumi
og blómin fölna’ á einni hélunótt -

því er oss best að forðast raup og reiði
og rjúfa hvörgi tryggð né vinarkoss; 
en ef við sjáum sólskinsblett í heiði

að setjast allir þar og gleðja oss. 

Tækifærin eru á hverju strái 
„Í samfélagi eins og okkar er gott að 
vera barn, það er líka gott að eldast í 
okkar samfélagi. Hins vegar vantar 
sárlega enn fjölbreytilegri vinnu fyrir 
bæði menntað fólk og þá sem ekki 
hafa átt kost á því að menntast. Ann-
að sem er sárara en tárum taki þegar 
gamalt fólk fær ekki þá þjónustu 
sem því ber þegar það þarf að kom-
ast t.d. á hjúkrunarheimili og þarf 
e.t.v. að fara langt frá heimahögum 
og ættingjum. Ég hef kallað þetta 
" nútíma hreppaflutninga. " Sem 
betur fer eru þetta undantekningar 
og hér eru þó því miður dæmi um 
þetta. Hins vegar er allt starf aldraðra 
hér til mikillar fyrirmyndar og nú 
er verið að koma upp öldungaráði 

hér í Rangárvallasýslu og við erum 
reyndar einnig með ungmennaráð. 

Okkur líður ekki endilega illa í 
stöðnun, en stöðnun leiðir alltaf til 
hnignunar. Ekkert varir að eilífu. 
Við verðum að fylgja þróuninni. 
Við eigum að gera okkur gildandi 
á landsvísu og við eigum að fylgjast 
með stefnum og straumum í útlönd-
um. Unga fólkið er svo sannarlega 
opið. Það er t.d. gaman að fylgjast 
með unga fólkinu sem sér möguleik-
ana í ferðaþjónustunni og þá þróun 
sem á sér stað í þeirri atvinnugrein. 
Matvælaframleiðslan á einnig mikla 
möguleika og landbúnaður og ferða-
þjónusta eru systur. Því við framleið-
um einstaka landbúnaðarvöru og 
við eigum alla möguleika á að koma 
henni á framfæri erlendis. Gaman 
er t.d. að fylgjast með hvað skyr er 
orðið vinsælt bæði á Norðurlöndum 
og Ameríku. 

Tækifærin eru á hverju strái bara 
ef við komum auga á þau,“ segir 
Ísólfur Gylfi Pálmason sveitarstjóri. 

Viðtal: Þorlákur Helgi Helgason.

Ísólfur Gylfi með Þórði marteinssyni harmonnikkumanni á menningarnótt 
reykjavíkur.

Ísólfur Gylfi Pálmason.

Ísólfur Gylfi sótti ráðstefnu í Finnlandi í fyrri viku. Hér með utanríkisráðherra
Í Turku í Finnlandi, heimsókn í gróðurhús: Frá vinstri:  Guðrún Hafsteinsdóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Liisa og Hanneu 
Lindroth, eigendur fyrirtækisins og Þórdís Lóa Þórhallsdóttir.

með eiginkonunni, Steinunni ósk.

Ungur að árum.

Í brúarvinnu í Skötufirði við Ísafjarðardjúp 1972



10 6.  Nóvember 2014

Að gera garðinn tilbúinn fyrir veturinn
Í hægum takti er veturinn að taka 

yfir ríki sitt hér sunnanlands. 
Það er eins og að í honum sé 

einhver valkvíði og hann gengur 
ekki í það jafn undanfararlaust og á 
svæðunum norðan Hvalfjarðar og 
Eystrahorns. En það gefur okkur 
Sunnlendingum rýmra tóm til að 
dytta að öllu og ganga frá garðinum 
á hinn besta máta fyrir veturinn, svo 
hann komi skaðlaus inn í væntanlegt 
vor og vonandi sólríkt sumar þegar 
sól hækkar aftur á lofti. 

Nú hafa öll lauftré fellt lauf. Lauf-
ið blæs um í görðunum. Safnast oft 
fyrir á grasflötunum og í skjólskot-
um við byggingar. Það er um að gera 
að raka því saman og setja það til 
skjóls ofan á moldina milli runnanna 
og fjölæru plantnanna. Ef við óttu-
mst að þaðan fjúki það bara aftur 
er hægt að kasta á það nokkrum 
skófluslettum af grófum sandi eða 

leggja greinakurl yfir. Þá helst það 
um kyrrt.

Best er að láta blómabeðin annars 
óhreyfð. Hismið af sumarblómun-

um sem kólu burti í haustfrostun-
um kemur í veg fyrir moldrok og í 
fjölæru beðunum skýlir sumargróð-
inn plöntunum og ver gegn kalsa og 
vætu vetrarins. Ef okkur þykir þetta 
fyrirkomulag eitthvað ruslaralegt er 
hægur vandi að bæla yfirvöxtinn 
nokkuð niður til að hann verði ekki 
jafn áberandi. Í sjálfu sér er svo ekk-
ert að því að láta plönturnar bara 
vaxa upp í gegn um þessa ábreiðu á 
vorin. Hún verður eðlilega að mold 
og næringu og fellur þannig inn í 
hina eðlilegu hringrás.

Þeir sem hafa komið sér upp vísi 
að ávaxtatrjám, þ.e. epli, perur, 
plómur og kirsi, geta hlíft þeim 
með því að vefja þær inn í ein-
hverja grisju á veturna meðan þau 
eru enn á æskuskeiði og þess vegna 
viðkvæmari fyrir vetrarumhleyp-
ingunum. Þetta er fremur einfalt 
verk sem felst í því að hafður er 
grannur staur eða prik hjá hverri 
plöntu. Síðan er taurenningi vafið 
eins og sárabindi upp eftir og utan 
um trén og staur. Til þessa brúks má 
nota hessíanstriga, gamlar flíspeysur 
eða flísteppi eða önnur efni sem 
ekki draga mjög í sig raka, loftar 
um og hægt er að klippa í renninga 
sem eru hafðir í hæfilegri breidd, 
t.d. 10-12cm. Byrjað er að vefja 
neðanfrá, þéttingsfast upp bolinn 
og utan um greinarnar. Greinarnar 
má taka saman eins varlega og hægt 
er og hafa inni í einum vafningi. 
Svo er vafið alla leið upp í topp 
og allt fest saman með böndum á 
nokkrum stöðum eins og þetta væri 
rúllupylsa. Þessi aðferð er gamal-
reynd og mun vera komin frá sr. 
Sigtryggi á Núpi. Þannig bjó hann 
um trén í Skrúð fyrstu veturna og 
gafst vel. Þessar umbúðir eru svo 
teknar burt að vori þegar birkið er 
farið að bruma.

Hægt er að fá sérstaka skýlingar-
dúka í garðyrkjuvöruverslunum. 
Þeir eru úr sama efni og gróð-
urdúkarnir sem breiddir eru yfir 
gróðurbeð á sumrin, en grænir og 
ívið þéttari í sér. Þeim er hægt að 
beita á sama hátt með því að vefja 
þeim utan um trjágróðurinn. Líka 
sígrænan gróður eins og sýprisa og 
lyngrósir. En annars er reyndar að-
ferðin sem oftast er notuð þegar 
skýla þarf sígrænu plöntunum gegn 
vetrarnæðingi, umhleypingum og 
síðvetrarsól, sú að slá saman einfaldri 
kassagrind með fjórum hornspýtum 
sem skorðaðar eru í moldina kring 
um plönturnar. Hornspýturnar eru 
svo tengdar saman með þverslám 
sem negldar eru að ofan og neðan 
á hverri hlið. Utan á þetta er svo 
festur strigi eða annað tiltækt efni 
sem heft er fast á hornunum og efst 
og neðst. Þessi skjólgrind þarf að 
vera jafnhá eða ögn hærri en plantan 
sem henni er ætlað að skýla. Haft 
er opið að ofan og nægt rými um-

hverfis plöntuna þannig að snjór 
geti runnið niður með henni án þess 
að sliga hana eins og farg í tunnu.

En þegar skýla þarf sígrænum 
plöntum, t.d. ungum furum eða 
grenitrjám,  gegn vetrarsól og vor-
þurrki er venjulega nóg að setja 
léttar skjólgrindur sólarmegin við 
slíkar planteringar. Vetrarsólin er 
skæð vegna þess að sígrænn gróður 
ljóstillifar og andar á veturna og þarf 
að ná upp vatni. En þegar jörð er 
freðin eru ræturnar óvirkar og ná 
ekki að fylla á vatnskerfið í nægilega 
hröðum takti á móti þeirri uppguf-
un sem verður í sólskininu. Þá kem-
ur fram sk. sólbruni eða vetrarbruni 
og blöð eða barr verða brún og þar 
með ónýt til að gegna hlutverki 
sínu. Á skjólgrindurnar má festa 
striga eða skjólnet og gjarna raða 
þeim upp í zikkzakk-raðir eða gleiða 
vinkla svo að þær styði hverja aðra.

Viðkvæmum rósum er best að 
skýla með því að hreykja að þeim 
moldarbing sem nær nokkuð upp 
á neðstu greinarnar. Það er líka gott 
að raka að þeim laufi, hálmi eða 
einhverju slíku. Einnig má nota 
steinullarmottur utan um runnana. 
Utan um er svo saumað með striga 
eða grisju. Ekki er hreyft við þessari 
skýlingu fyrr en vel er farið að vora 
og brumin á runnunum byrjuð að 
þrútna. Á þeim tíma er líka venju-
lega komin góð spretta í gras. Gott 
að hafa það til viðmiðunar. Um leið 
og tekið er utan af rósunum er upp-
lagt að klippa þær til eftir þörfum. 
Hér uppi á Íslandi getum við ekki 
verið mjög stíf á þeim reglum sem 
gilda um rósaklippingar í hlýrri 
löndum. Við látum okkur bara 
duga að klippa burt kalskemmdir 
og kraftlausar greinar. 

Alla leirpotta og leirker þarf að 
tæma af plöntum og mold. Skola 
vel og hvolfa tómum á góðum stað 
í vari. Jafnvel þótt uppgefið sé að 
slík ílát séu „frostproof“, þá er það 
mjög ógild yfirlýsing við íslenskar 
aðstæður. Hér á landi skiptast á 
frost- og þíðukaflar allan veturinn. 
Það er þessum ílátum alveg ofviða. 
Þau eru ekki sköpuð fyrir slíka dynti 
í veðurfarinu. Sama á eiginlega við 
um plastpotta og önnur plastílát 
sem notuð eru undir skrautplöntur 
í görðum. Það er um að gera að 
tæma þau eins og hægt er á haustin 
og hafa þau síðan í vari þar til vorar 
á ný. 

Þetta er nú það helsta sem hugsa 
þarf út í varðandi vetrarumbúnað í 
görðum. Nú förum við bara að taka 
þessu rólega fram í mars! 

Sími 560 2044 · info@south.is · www.south.is

Framtíð ferðaþjónustu
á Suðurlandi
- málþing Markaðsstofu Suðurlands

Markaðsstofa Suðurlands stendur fyrir málþingi um ferðaþjónustu 
á Suðurlandi og stefnumótun til framtíðar.

Fjallað verður um dreifingu ferðamanna, lengd dvalar á svæðinu sem ásamt hugmyndum 
um stefnumótun ferðamála á Suðurlandi til framtíðar. Þátttakendur taka virkan þátt í 
umræðum, sem verða nýttar til stefnumótunar um starfsemi og hlutverk Markaðsstofunnar 
fyrir ferðaþjónustuaðila á Suðurlandi.

Málþingið fer fram 7. nóvember kl. 13:30 – 16:30 á Icelandair Hótel Vík.

Athugið að málþingið er þátttakendum að kostnaðarlausu 
og eru allir hjartanlega velkomnir. Um kvöldið er svo haldin uppskeruhátíð 

ferðaþjónustufyrirtækja á Suðurlandi.

Nánari upplýsingar og skráning á netfanginu ragnhildur@south.is eða í síma 560-2044

Markaðsstofa Suðurlands býður ferðaþjónustufyrirtækjum á Suðurlandi 
til Uppskeruhátíðar þann 7. nóvember nk. á Icelandair Hótel Vík.
 
Dagskrá:

·         19:30 – Fordrykkur
·         20:00 – Kvöldverður og skemmtun
         
Veislustjórn og gamanmál verða í höndum Atla Þórs Albertssonar leikara
Heiðursgestur kvöldsins er ráðherra ferðamála, Ragnheiður Elín Árnadóttir
Jakob Björgvin og Magnús Kjartan munu svo sjá um að spila undir dansi
Happdrætti, söngur og gleði

Hlökkum til að sjá ykkur! 

Grænt er vænt

Hafsteinn Hafliðason.

eftir vetur kemur vor - og síðan sumar!



Kærar 
þakkir!
Kæru Selfyssingar og nágrannar
Við þökkum innilega frábærar móttökur  
við opnun nýrrar Tiger-verslunar að  
Austurvegi 58 á Selfossi.  
Við erum með opið frá 10-18:30 alla virka  
daga, 10-17 á laugardögum og 12-17 á  
sunnudögum. Verið velkomin! 

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

VERÐTILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

45 mm bjálki / Tvöföld nótun

*Verönd fylgir ekki

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þitt

RÝMINGARSALA -
ÚTSALA Á GARÐHÚSUM

VH
/1

4-
05

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Allt að 
25% afsláttur

 líka af öðrum 
garðhúsum sem til eru 

á lager

Stendur til 30.11.2014 · Allt á að seljast · Fyrstur kemur fyrstur fær

Verð án fylgihluta

Tilb. kr. 359.900* - áður 449.900*

Verð með fylgihlutum

Tilb. kr. 459.900* - áður 549.900*

VERÐTILBOÐ - GESTAHÚS 9,9 m²

www.volundarhus.is

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,4m²
kr. 149.900,- án fylgihl. - áður 169.900
kr. 169.900,- m/fylgihl. - áður 199.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 4,7m²
kr. 159.900,- án fylgihl. - áður 189.900
kr. 189.900,- m/fylgihl. - áður 219.900

34 mm bjálki / Tvöföld nótun

TILBOÐ - GARÐHÚS 9,7m²
kr. 259.900,- án fylgihl. - áður 359.900
kr. 299.900,- m/fylgihl. - áður 399.900

TILBOÐ - GARÐHÚS 6,0 m²
kr. 239.900,- án fylgihl. - áður 299.900
kr. 269.900,- m/fylgihl. - áður 329.900

Lækaðu 
völundarhús.is

á Facebook



Auglýsing um skipulagsmál í 
Rangárþingi eystra

Samkvæmt 31. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, er 
auglýst eftirfarandi tillaga að breytingu á aðal-
skipulagi Rangárþings eystra 2003-2015.

Hvolsvöllur – Stækkun miðsvæðis 
Sveitarstjórn Rangárþings eystra leggur til að aðalskipu-
lagi Rangárþings eystra 2003-2015, verði breytt á þann 
veg að miðsvæði (M2) verði stækkað til norðvesturs um 
4,5 ha. Svæðið sem stækkunin nær til, var áður skilgreint 
sem opið svæði til sérstakra nota/íþróttasvæði og land-
búnaðarsvæði, sem minnka að sama skapi. Svæðið er 
innan þéttbýlismarka Hvolsvallar. Umrætt svæði austan 
þjóðvegar, sem breytingin nær til, er stækkun á miðsvæði 
M2 úr 5,7 ha í 10,2 ha. Þar er aðeins gert ráð fyrir upplifu-
nar- og fræðslumiðstöð, ásamt hóteli og tengdri starfsemi. 

Samkvæmt 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010, 
er auglýst eftirfarandi tillaga að deiliskipulagi í 
Rangárþingi eystra.

Hvolsvöllur – Deiliskipulag vegna eldfjallaseturs
Tilefni deiliskipulagsins er uppbygging alhliða uppli-
funar- og fræðslumiðstöðvar fyrir ferðamenn, helguð 
eldstöðvum á Suðurlandi, eldgosum, jarðskjálftum, 
hamfarahlaupum, jarðfræði og jarðsögunni með sérs-
taka áherslu á gosið í Eyjafjallajökli og Kötlu jarðvang. 
Stærð skipulagssvæðisins er um 4,5 ha. og er aðkoma frá 
Þjóðvegi 1 og Hvolsvegi. Gert er ráð fyrir tveimur lóðum, 
annarsvegar 27.005 m² lóð fyrir upplifunar- og fræðslu-
miðstöð með leyfilegu byggingarmagni allt að 5000m² og 
hinsvegar 18.291 m² lóð fyrir fyrirhugaða hótelbyggingu 
með leyfilegu byggingarmagni allt að 5000m². 

Ofangreindar skipulagstillögur er hægt að skoða á 
heimasíðu Rangárþings eystra www.hvolsvollur.is  og á 
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Ormsvelli 1, 
860 Hvolsvelli, frá 29. október 2014. Tillaga að aðalskip-
ulagsbreytingu liggur einnig frammi hjá Skipulagsstof-
nun. Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta 
er gefinn kostur á að gera athugasemdir við tillögurnar 
og er frestur til að skila inn athugasemdum til og með 
10. desember 2014. Athugasemdum skal skila skriflega á 
skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa. 

F.h. Rangárþings eystra
Anton Kári Halldórsson

Skipulags- og byggingarfulltrúi 

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Rangárþings eystra

NÝ SENDING AF SÓFASETTUM 

Teg.  Giulia 3 - 1 - 1  og   3 - 2 - l   leður. 

Reykjavíkurveg 66 220 Hafnarfirði sími 565 4100 

6.  Nóvember 201412

GÚMMULAÐI
Ég var með bókaklúbb um 

daginn en þá er mikið mál 
að hafa eitthvað gott með 

kaffinu meðan spjallað er um bók-
ina sem við lesum. Nú vorum við 
að ræða um Konuna við 1000° eftir 
Hallgrím Helgason. 

Þegar maður er í svona klúbbi fer 
maður að hugsa um hvað var síðast 
og þar áður og alltaf var eitthvað 
sem sló í gegn. Oftast er það samt 
eitthvað rosalega hollt sem gefur 
frískandi útlit og allt það sem konur 
á besta aldri þrá. Ég var orðin nær 
græn í framan að hugsa alla þessa 
hollustu og viti menn. Allt í einu 
datt mér í hug að þær væru orðnar 
svo hollar að þær hefðu bara gott af 
smá gúmmulaði.

Ég ákvað því að hafa einn heit-
an brauðrétt og tvær kökur. Annars 
vegar valdi ég Sachertertu sem ég 
hef oft bakað við góð tækifæri. 
Sachertertan er ættuð frá Vín í Aust-

urríki. Hún var fyrst búin til af Franz 
Sacher 1832 sem þá var yfirkokkur 
hjá Metternichi fursta. Þessi á að vera 
ekta Sacherterta en auðvitað veit ég 
það ekki - en góð og sæt er hún.

Sacherterta.
Í deigið þarf:
170 gr. smjör
170 gr. sykur
6 stór egg
I tsk. vanillu
170 gr. suðusúkkulaði
70 gr. brauðmylsnu
150 gr. aprikósumauk
150 gr. hjúpsúkkulaði

Súkkulaðið er brætt í vatnsbaði. Lint 
smjörið er hrært með 2/3 af sykrin-
um og vanillunni. Þá er súkkulaðinu, 
smjörinu, sykrinum og eggjarauðun-
um bætt við og hrært vel saman þar 
til  deigið verður samfellt og gljáandi. 
Eggjahvíturnar eru stífþeyttar með 
afganginum af sykrinum. Brauð-
mylsnunni er bætt í deigið og svo 
hvíturnar varlega hrærðar saman 
við. Sett í form með lausum botni 
og bakað við 180° í ca. 45 mínútur. 
Aprikósumaukið er hitað og hellt yfir 
kökuna áður en hún verður köld. Að 
síðustu er hjúpsúkkulaðið brætt og  
kakan hulin með því.

Á netinu fann ég svo mjög góða 
skyrtertu.

Botninn er:
Heill Lu Bastogne kexpakki.
80 – 100 gr. íslenskt smjör.
Kexið er mulið í matvinnsluvél 

og linu smjörinu bætt við. Þrýst í 
botn á formi og kælt.

Fyllingin er:
250 ml rjómi
400 gr. vanilluskyr (gæti líka verið 

gott að nota karamelluskyr frá Kea).
1 tsk vanillusykur
80 gr. hvítar súkkulaðiperlur frá 

Nóa Síríus (brætt).
40 gr. karamellu pipp (brætt).
2 stór Daim (smátt söxuð).
Byrjið á því að þeyta rjómann og 

bætið síðan vanilluskyrinu saman við.  
Hvíta súkkulaðið er brætt í potti við 
vægan hita og látið það kólna aðeins 
áður en því er bætt við í fyllinguna . 
Saxið niður daimið og blandið saman 
við ásamt vanillusykrinum. Hellið 
fyllingunni ofan á botninn og kælið.  
Bræðið karamellupippið í smá rjóma 
og smá sýrópi. Þetta er notað til að 
skreyta kökuna. 

Mér finnst góðir heitir brauðréttir 
sem er aðeins bragð af og prófaði 
þennan frábæra pepperóni brauð-
rétt.

1/2 samlokubrauð 
1 bréf pepperoni (frá Krás)
1 blaðlaukur 
250 gr. sveppir 
1/2 eða ein lítil krukka sólþurrk-

aðir tómatar 
5 dl matreiðslurjómi 
1 mexíkó ostur 
1 poki gratínostur 

Skorpan skorin af brauðinu, það 
skorið í litla bita og sett í botninn 
á smurðu eldföstu móti. Pepperoni, 
blaðlaukur, sveppir og sólþurrkaðir 
tómatar er skorið smátt og bland-
að saman í skál. Gott er að blanda 
dálítilli olíu af tómötunum út í 
blönduna. Dreift yfir brauðið. Skerið 
mexíkó ostinn í bita og bræðið í potti 
ásamt rjómanum. Látið kólna örlítið, 
hellið svo blöndunni yfir brauðið og 
dreifið gratínostinum yfir. Bakið við 
200°C í ca. 20 mínútur.

Þetta var frábært kvöld með 
skemmtilegum konum. Takk fyrir 
mínar kæru bókaklúbbskonur.

Gangi ykkur vel og verði ykkur 
að góðu.

Kv, Kristjana

Að hætti hússins

Kristjana Sigmundsdóttir
kristjanasig@simnet.is



•	 Iðnstýringar

•	 Loftræstikerfi

•	 Almennar	raflagnir

•	 Viðhald	og	breytingar	á	raflögnum

•	 Nýlagnir	og	endurnýjun	raflagna

•	 Rafmagnstöflur

 Bakkastíg 16 | 260 Njarðvík
 Sími 895 3556 | 612 5552 | 899 6345 

www.fiskeldi.is | eldi@eldi.is

Við bjóðum upp á heildarlausn 

fyrir okkar viðskiptavini! 



Forréttir
Rjúpuseyði borið fram í staupi. Heimalagaðir síldarréttir; 

marineruð síld, karrísíld, sinnepssíld, dillsíld, ávaxtasíld, 

epla- og rauðrófusíld og blaðlaukssíld, bornir fram með 

nýbökuðu rúgbrauði og íslensku smjöri. Grafinn lax með 

sinnepsdillsósu. Reyktur lax með bökuðum eggjum og 

piparrótarjógúrt. Sjávarréttakonfekt í karrí-kókos með 

fersku kóríander. Sjávarréttapaté með fennel, epla- og 

engifersósu. Gin/vermouth-legin bleikjuflök. Reyklaxa- 

rúlla með sætum pipar. Heitreykt hrefnukjöt með teriaki 

wasabi-sósu. Kjúklingalifrarpaté með sultuðum týtu- 

berjum. Söltuð og reykt nautatunga með piparrótar- 

rjóma. Villibráðarpaté með cumberland-sósu. Villijurta- 

grafið nautafille á salati. Léttreyktar kjúklingabringur 

með balsamic-sultuðum rauðlauk. Rósapiparlögð gæsa- 

bringa með trönuberjahlaupi. Rúgbrauð, snittubrauð og 

smjör.

Kaldir aðalréttir
Birkisteiktur lax með lime-legnu rótargrænmeti. 

Beikonvafin keila með hvítlauksdressingu. Nauta- 

pastrami – söltuð nautabringa með ferskri piparrót. 

Kofareykt hangikjöt með uppstúf, grænum baunum, 

heimalöguðu rauðkáli og kartöflum. 

Meðlæti með köldum réttum: Eplasalat, kartöflusalat, 

ávaxtasalat og laufabrauð. 

Heitir aðalréttir
Purusteik að hætti Dana. Hægeldað rósmarínmarinerað 

fjallalamb. Heilsteikt kalkúnabringa, fyllt með spínati og 

gorgonzola. Heilsteikt sykursaltað grísalæri.

Meðlæti með aðalréttum: brúnaðar kartöflur, rótar- 

grænmeti, rauðvínssósa, sinnepssósa og purusósa. 

Eftirréttir
Pavlova með berjum. Crème brulée. Valhronasúkkulaði- 

mús með krókanti. Dönsk eplakaka með kanilrjóma. 

Frönsk súkkulaðikaka. Ris a la mande með kirsuberja- 

sósu. Smákökur og kókostoppar.

Nánari upplýsingar: 
info@hotelselfoss.is 
eða í síma 480 2500

Laugardaginn 15.11.  �  Föstudaginn 21.11.  �  Laugardaginn 22.11.  �  Laugardaginn 29.11.
Föstudaginn 05.12.  �  Laugardaginn 06.12.  �  Laugardaginn 13.12.

Borðhaldið hefst kl. 19. Á laugardögum er boðið upp á dansleik að borðhaldi loknu.

Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn

Matseðill

Jólahlaðborð
meðLadda
á Hótel Selfossi

14 6.  Nóvember 2014

Rímar við Haukadal í Dýrafirði 
Árni Erlingsson varð fyrstur til 

að senda okkur línu um síð-
ustu mynd – og þökkum við kærlega 
fyrir: 

„Mér sýnist nýjasta myndin ríma 

við Haukadal í Dýrafirði (sem Þór-
hallur Vilmundarson vildi kalla 
Dyrafjörð, vegna þess hvernig hann 
opnast eins og dyr þá inn er siglt). 
Nokkuð gömul mynd. Varðandi 

Hvítanesið þá er ekki minnst á að 
jörðin hét Brók allt til 1922 að því 
var breytt í Hvítanes. Var hjáleiga 
frá Ey. Frásögn af Jóni bóndasyni 
í Brók, ( frá því fyrir 1900 ) er að 
finna í Skyggni Guðna Jónssonar, 
fyrra hefti bls 144. Er ekki að furða 
að nafninu var breytt.“

Árni nefnir Dyrafjörð og tilgátu 
Þorhalls Vimundarsonar. Í Árbók 
fornleifafélagsins 2000 er frekari 
„dyra“ getið: Þá er Dyrhólaey al-
þekkt með sínum stóru „dyrum“, . 
. . Í skerjagarðinum við Stokkseyri 
eru bæði Dyrós og Dyralón. Einng 
um dyr á Nejavallaleið. „Dyr í Dyra-
fjöllum á hinni fornu þjóðleið frá 
Reykjavík að Nesjavöllum, þar sem 
Nesjavallaleið liggur nú.“

ÞHH

Sólskríkjan mín situr þarna á sama steini
hlær við sínum hjartans vini 
honum Páli Ólafssyni.

Þannig hljómar eitt af skemmti-
versum Páls Austfirðings. Hann átti 
marga strengi í hörpu sinni en ein-
lægt hljómaði glettnisstrengurinn 
undir og má þar vitna til óborgan-
legra mynda úr ljóðinu hans um litla 
fossinn. 

Vinnulúinn Káinn í Vesturheimi 
iðar líka af kæti þegar hann fer að 
raða í stuðla:
Mér hefur veröld verið köld
og viljað lítið gagna;
þó hef ég átt í hálfa öld
hundaláni að fagna. KN

Eða 
Mér að  græða gengur seint, 
þar gerir alcoholið, 
þó hef ég bæði ljóst og leynt 
logið, svikið, stolið. KN

Káinn fæddist á Akureyri og getur 
ort um Bólu-Hjálmar sem nágranna, 
vísan heitir Hallandi:
Bærinn þar sem Bólu-Hjálmar fæddist
og bókmenntunum dýrmæt auðlegt 
græddist
beint á móti bernskusjónum mínum
blasti við í hallöndunum sínum.

Um sjálfan sig átta ára heima í Eyja-
firði yrkir Káinn í samkomukvæði:
Og snar og hreykinn snáði, 
sem snæfur hló og beit,
ég herferð fyrstu háði
í helgum Kristnes reit.
Og oft í aur og bleytum
ég upp um mýrar fór;
í löngum kúaleitum 
ég lærði að heita á Þór.

Annað skáld bjó á Bægisá, prestur-
inn Jón Þorláksson. Hann orti um 
Vakra-Skjóna, Þyt hinn fóthvata 
og hryssuna Tunnu sem valt ofan 
í djúpa keldu. Um strák á Bægisá 
orti sr. Jón:
Ingimundur Ögmunds bur
alsporaður kauði,
hann er til þess hentugur
heim að reka sauði.

Ísland býr við það ríkidæmi að 
eiga enn góðskáld sem yrkja um það 
sem þeim birtist í erli dags. Þórarinn 
Eldjárn segir:
Ég heyrði gala hana
í hádeginu í gær.
Hann valdi vondan tíma 
en virtist annars fær.
Og síðar:
Upp með grænu gili
er girðing að ég tel
þar standa hross í haga
og horfa á dráttarvél.

Síðasta vísan í Harðhausnum er 
fersk, frá nýbyrjuðum vetri og gæti 
verið ort úti á túni. Þar glóir stjarna 
Flóabóndans, Guðmundar í Hraun-
gerði:
Bylti ég þér fagra fold
á fyrsta vetrardegi. 
Þér grói síðar grös í mold
sem gefi feikn af heyi.

Úr Harð Haus (21)

Ingi Heiðmar Jónsson

þekkirðu bæinn?

Að þessu sinni kemur mynd frá 
Eyjólfi Eyjólfssyni, skósmið í 
Bakkárholti. Kannist þið við bæ-
inn? Hvenær ætli myndin hafi verið 
tekin? Og kannski sögur og sagnir 
sem tengjast  bæ og ábúendum.

Það má hafa samband beint við 
ritstjóra á netfangið torlakur@fot-
spor.is eða í síma 8942098. Það 
er líka hægt að setja sig í samband 
við Héraðsskjalasafn Árnesinga á 
Selfossi.

Úr Víkurprestakalli:

Víkurkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í Víkurkirkju 
nk. sunnudag, 9. nóv. kl. 14: 00. 
Organisti er Kári Gestsson. 
Félagar úr Samkór Mýrdælinga
leiða sönginn. 
Fermingarbörn og foreldrar sér-
staklega hvött til að mæta. 

Sóknarprestur

Dvalar- og hjúkrunarheimili 
Hjallatún
Helgistund verður á Hjallatúni
nk. sunnudag, 9. nóvember kl. 
15:00. 

Organisti er Kári Gestsson. 
Félagar úr Samkór Mýrdælinga 
leiða sönginn. 

Kirkjuskólinn  
í Víkurprestakalli
Kirkjuskólasamveran sem vera 
átti næsta laugardag, 8. nóvem-
ber, fellur niður af óviðráðanleg-
um ástæðum. 

Halli og Gulla

Kirkjan hvílir yfir víkinni, en þar búa um 300 manns. Mynd: ÞHH



Súðarvogi 9 - Sími 553-3599 - 104 Reykjavík
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Erum með ýmsar gerðir 
af hífibúnaði á lager
Brettaklafa - Lyftarbúr - Brettagálgi

Sérsmíðum einnig eftir þörfum
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Þvottadagar
fyrir heimilin í landinu

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

0% 
vextir
0% 
vextir
Vaxtalausar
raðgreiðslur 
í tólf mánuði*

ÞVottaVél
lavamat 60260fl
tekur 6 kg af þvotti. 1200 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

106.002 
verð áður 135.900

ÞVottaVél
lavamat 60460fl
tekur 6 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 

113.802 
verð áður 145.900

ÞVottaVél
lavamat 75470fl
tekur 7 kg af þvotti. 1400 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

140.322 
verð áður 179.900

ÞVottaVél
lavamat 75670fl
tekur 7 kg af þvotti. 1600 
snúningar. Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Kolalaus mótor.
íslensk notendahandbók.  

148.122 
verð áður 189.900

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
f56302mo
topplaus undir borðplötu. 
vatnsskynjari, hljóðlát með 5 
þvottakerfi.

hvít 101.322 
verð áður 139.900

stál 109.122
verð áður 139.900

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

Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð Íslenskt stjórnborð
3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð3 ára ábyrgð
10 ára ábyrgð á mótor10 ára ábyrgð á mótor

 

 // furuvÖllum 5 · akureyri · sími 461 5000
 // garÐarsBraut 9 · hÚsavík · sími 464 1515- Fyrir heimilin í landinu 

 // ks sauÐárkróki · sími 455 4500
 // sr Bygg siglufirÐi · sími 467 1559

* 3.5%
 lántökugjald

eyravegi 32 · selfoss · sími 480 1160hilmisgötu 4 · vestmannaeyjum · sími 581 3333


