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Stelpurnar frá Selfossi stóðu sig 
einkar vel á TM-mótinu fótbolta í 
Vestmannaeyjum um síðustu helgi. 

Á myndinni stilla liðin þrjú sér upp í Eyjum 
með þjálfurum sínum, þeim Alfreð Elíasi 
Jóhannssyni og Magdalenu Önnu Reimus. 

Þjálfarar liðanna stóðu sig framúrskarandi 
vel og vöktu athygli fyrir fyrsta flokks starf. 
Myndina tók Jóhanna S. Hannesdóttir.

Stelpurnar frá 
Selfossi stóðu sig vel

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

listar og sveppir

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Erum með á lager  
allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027
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Það er óhætt að segja að nýliðið 
löggjafarþing hafi verið óvenju-
legt fyrir margar sakir. Þing kom 

saman 6. desember án þess að fyrir lægi 
meirihlutasamstarf og ný ríkisstjórn, í 
fyrsta skipti í nær 40 ár. Þingið þurfti að 
takast á við það stóra verkefni að vinna 
að setningu fjárlaga ársins 2017 þvert á 
flokka. Óhætt er að segja að þingmenn 
stóðust þetta próf með ágætum og mega 
vera stoltir af þeim vinnubrögðum sem 
verða vonandi veganesti nýrra þing-
manna til frambúðar.

Stóru tíðindi kosninganna
Niðurstöður Alþingiskosninga, í október-
lok 2016, urðu að Sjálfstæðisflokkurinn 
varð stærsti flokkurinn á Alþingi með 
tæpan þriðjung atkvæða og 21 þing-
mann kjörinn. Fleiri flokkar náðu kjöri 
en um langa hríð, eða 7, og atkvæði 
dreifðust svo að ekki var unnt að mynda 
meirihlutastjórn tveggja flokka í fyrsta 
sinn síðan í kosningunum 1987. Stjórnar-
myndun tók langan tíma sem gerði það 
að verkum að Alþingi kom saman áður 
en stjórn var mynduð  

Stóru tíðindi kosninganna voru mikil 
endurnýjun þingmanna og góður hlutur 
kvenna. Nálægt helmingur þingmanna 
sem tók sæti á Alþingi að loknum kosn-
ingum átti ekki sæti á þingi á síðasta kjör-
tímabili. Þá tók 31 kona sæti á Alþingi, 
eða tæp 48%, sem er hærra hlutfall en 
nokkru sinni fyrr í sögu Alþingis. Þessum 
áfanga ber að fagna sérstaklega og verður 
vonandi konum hvatning til frekari þátt-
töku í stjórnmálum.

breytt vinnubrögð á alþingi
Vinna við fjárlagagerð, án þess að skýr 
meirihluti lægi fyrir á Alþingi, var mik-
ilvægur lærdómur fyrir þingmenn sem 
sýndu að unnt er að vinna þvert á flokka 
að lausn mikilvægra mála. Ný ríkisstjórn 
þriggja flokka, undir forystu Sjálfstæðis-
flokksins, var mynduð eftir langt stjórn-
armyndunarferli og einungis eitt þingsæti 
skilur meirihluta og minnihluta á þingi. 
Það krefst annarra vinnubragða í þinginu 

og meira samráðs 
um lausn mála, líkt 
og tíðkast hefur í ná-
grannalöndum okkar.

Ég hef sem forseti 
Alþingis lagt mig í 
líma við að vera for-
seti alls Alþingis og 
hlusta vel eftir sjón-
armiðum jafnt full-
trúa meirihluta sem 
minnihluta við stjórn 
þingsins. Er ég afar 
þakklát fyrir gott samstarf við formenn 
allra þingflokka á liðnum þingvetri. Mitt 
verkefni er fyrst og fremst að tryggja 
vandaða meðferð mála á þingi og virkt 
eftirlitshlutverk Alþingis og hef ég hafið 
rýni á þingsköpum Alþingis með það að 
markmiði að bætta enn vinnubrögð á 
þingi. Tryggja þarf að stjórnarfrumvörp 
berist tímanlega til Alþingis og endur-
skoða þarf verklag og styrkja þingið í 
ljósi þeirra nýmæla sem fjármálaáætlun 
felur í sér.

Kynslóðaskipti og hlutverk 
kvenna
Mikil endurnýjun þingmanna í síðustu 
kosningum, og reyndar Alþingiskosn-
ingum undanfarin áratug, gerir það að 
verkum að þingreynsla er minni en oftast 
áður. Óhætt er að segja að kynslóðaskipti 
hafi orðið á Alþingi og er meðalaldur 
þingmanna nú rúm 46 ár. Reynsla er 
tvímælalaust af hinu góða og töluverð 
áskorun er fyrir þingið að svo mikil 
endurnýjun hafi orðið, en hafa ber í huga 
að með nýju fólki blása ferskir vindar 
og nýjar hugmyndir til góðra verka. Þá 
tryggir jafnt hlutfall kynja betur að ólík 
sjónarmið skili sér við lausn mála. Við 
Íslendingar megum vera stolt af þeim 
árangri sem við höfum náð í jafnréttis-
málum, þótt enn sé verk að vinna. Staða 
kvenna er því miður ekki góð víða um 
heim og við höfum skyldu til að deila 
reynslu okkar og ráðum með öðrum 
þjóðum. Með það að markmiði hef ég 
ákveðið að bjóða alþjóðlegum samtök-

um kvenþingmanna að halda ársfund 
sinn á Íslandi haustið 2017, í samstarfi 
við Alþingi.

Mikilvægi lýðræðislegrar þátt-
töku
Að lokum vil ég leggja áherslu á að mik-
ilvægt er að við nýtum þau tækifæri sem 
gefast til að hafa áhrif á samfélag okkar. 
Það getur verið með virkri þátttöku í 
stjórnmálum eða félagsmálum, eða ein-
faldlega með því að nýta kosningaréttinn.

Unnur Brá Konráðsdóttir, 
forseti Alþingis.

Verslunin 
Belladonna

25% afsláttur af öllum 

vörum frá ZHENZI og ZE-ZE   

                                 Vikuna 19.-24. júní

Vöruval góð  
verslun í  

alfaraleið
Ný tilboð vikulega

Heimsendingarþjónusta
Opið frá 7:30-21 virka daga 

og 10-21 um helgar

Undarleg augnablik 
og pínlegar uppákomur
Veröld gefur út 
Flökkusögur eft-
ir Sigmund Erni 
Rúnarsson

Gömul hjón á strípibar 
í New Orleans, rottur 
og bækluð börn í 

Varanasi, himnesk stund með 
Sophiu Loren, elskendur í 
blóði sínu í Sarajevo, innmúr-
aður maður í Palestínu, átta smokka 
nótt í Nata, skítafangari í París, maður 
sem tapaði fjalli í Armeníu.

Í þessari stórskemmtilegu bók lýsir 
Sigmundur Ernir Rúnarsson ýmsum af 

skrýtnustu augnablikum 
sem hann hefur upplifað 
á flandri sínu um fram-
andi slóðir. Hér fær frá-
sagnargleði sagnameist-
arans að blómstra en líka 
innsæi ljóðskáldsins.

Flökkusögur er 
einstök og stílfögur bók 
um mannlífið í öllum 
sínum margbreytilegu 
myndum. 

Flökkusögur er 128 
blaðsíður að lengd. Jón Ásgeir hannaði 
bókarkápuna og Eyjólfur Jónsson sá um 
umbrot. Bókin er prentuð hjá Nørhaven, 
Danmörku.

ISBN 978-9935-475-76-3 „Vinna við 
fjárlagagerð, 

án þess að skýr 
meirihluti lægi 
fyrir á Alþingi, 
var mikilvægur 
lærdómur fyrir 
þingmenn sem 
sýndu að unnt er 
að vinna þvert á 
flokka að lausn 
mikilvægra mála.

Unnur Brá Konráðsdóttir, forseti Alþingis, gerir upp þingveturinn:

ÓvenjUleGUr 
ÞinGvetUr að baKi

eftirlýstur: 
jack reacher #17
bækur Lee Child um 

Jack Reacher hafa 
notið mikilla vin-

sælda á liðnum árum og telur 
röðin nú 17 bækur. Þá hefur 
Tom Cruise leikið kappann á 
hvíta tjaldinu.

Forlagið hefur sent frá 
sér nýja bók um harðjaxlinn 
Reacher þar sem hann stendur 
við hraðbrautina með brotið 
nef hlýtur að teljast skiljanlegt 
að enginn vilji taka hann upp í. 
Loks fær hann þó far. Í bílnum eru tveir 
karlar og kona og brátt rennur upp fyr-
ir Reacher að þau hafa eitthvað að fela 

— en hvað? Og svo birtist 
vegartálmi lögreglunnar 
fram undan. Að hverjum 
er verið að leita — og 
hvers vegna var honum 
boðið far?

Áður en varir eru all-
ir á hælum Reachers. En 
hann er ekki þannig mað-
ur að hann flýi af hólmi.

Lee Child er einn vin-
sælasti spennusagnahöf-

undur heims og bækurnar um Jack 
Reacher þykja hver annarri æsilegri. 
Eftirlýstur er sú tíunda sem út kemur á 
íslensku. Jón St. Kristjánsson þýddi.

reykjavík – 
then & now
reykjavík - then and now, er ný 

bók sem sýnir 70-100 ára gaml-
ar myndir af völdum stöðum í 

Reykjavík og nýjar ljósmyndir af sömu 
stöðum. Þessu fylgir sögulegur fróðleik-
ur á ensku og göngukort um Kvosina.

Hugmyndina að þessari útgáfu á 
sunnlenski athafnamaðurinn Leó Árna-
son en hann fékk til liðs við sig lítinn 
hóp valinkunnra fagmanna til að hr-
inda hugmyndinni í framkvæmd. Þótt 
uppleggið virðist einfalt, voru þó ýmis 
ljón á ferðinni um veginn þegar við 
hófumst handa við að setja þetta saman. 
Þannig var ekki hægt að mynda suma 
staðina vegna byggingarframkvæmda 
eða stöðugrar umferðar sendi-, flutn-
inga- og farþegabíla. Reyndi oft á lið-
leika ljósmyndarans og aðstoðarmanna 
þegar hanga þurfti út um hálfopna 
glugga á efri hæðum húsa til að ná rétta 
sjónarhorninu – auk þess sem stund-
um þurfti að senda aðstoðarmenn út á 
götur og hreinlega leggjast þar niður til 
að stöðva umferð á meðan myndað var. 
Þetta tókst allt saman og útkoman er – 
að okkar mati – prýðileg.

Bókin er á ensku og á að höfða til 
ferðamanna sem leið eiga um höfuð-
staðinn. Þeir eru auðvitað ekki allir 
enskumælandi og því kemur sterklega 
til greina að þýða bókina á önnur tungu-

mál – og auðvitað á ástkæra, ylhýra 
móðurmálið – ef viðtökur verða góðar.

Á hverri opnu er að finna heil-
mikinn fróðleik um þessa staði, bæði 
hús og götur og aftast er göngukort um 
Kvosina til að hjálpa fólki að finna þessa 
staði. Kannski má segja að þetta sé hálf-
gildings ratleikur.

Að bókinni standa: Leó Árnason, 
útgefandi, Helga Guðrún Johnson, 
ritstjóri og textahöfundur, Inger Anna 
Aikman, textahöfundur og þýðandi, 
Björg Vigfúsdóttir, ljósmyndari, Há-

kon Broderlund, drónamyndatöku-
maður, Karitas Pálsdóttir og Daníel 
Stefánsson, grafískir hönnuðir. Eldri 
myndir í bókinni koma flestar úr 
Ljósmyndasafni Reykjavíkur og Ljós-
myndasafni Íslands (Þjóðminjasafni) 
en stöku gamlar og nýjar myndir eru 
fengnar annars staðar frá. Bókin er 
prentuð í Ungverjalandi.

leó árnason frá 
Selfossi er einn 
af þeim sem að 
bókinni standa.

Konur fóru fyrir öllum þing-
flokkum alþingis á þessum 
fundi með forseta þingsins.
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Ísboltar med súkkuladi-, vanillu- eda jardarberjabragdi.

Ekki hika. Láttu vada á   Ann sem   ér   ykir bestur!
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Mikilvægur þáttur í því að 
kjósendur geti tekið upp-
lýsta afstöðu í kosningum 

og veitt stjórnmálasamtökum aðhald er 
að hafa upplýsingar um hvernig stjórn-
málasamtök eru fjármögnuð. Opið 
bókhald stjórnmálasamtaka dregur úr 
hygli stjórnmálamanna til tengdra aðila 
og dregur almennt úr líkum á spillingu. 
Þannig stuðlar aukið gagnsæi í fjármál-
um hins opinbera og þeirra stjórnmála-
samtaka sem fulltrúa eiga á þingi eða í 
sveitarstjórnum traust á stjórnsýslunni 
og þeim ákvörðunum sem teknar eru af 
kjörnum fulltrúum.

Fjármál stjórnmálasamtaka í 
sveitarfélögum
Í lögum um fjármál stjórnmálasamtaka 
(nr. 162/2006) sem tóku gildi árið 2007 
er settur rammi utan um framlög til 
stjórnmálasamtaka og frambjóðenda. 
Þar er m.a. kveðið á um að stjórnmála-
samtök skuli senda Ríkisendurskoðun 
ársreikninga árlega og má finna þá og 
aðrar upplýsingar um fjármál stjórn-
málasamtaka á vef Ríkisendurskoðun-
ar. Þar er þó ekki hægt að sjá reikninga 
einstakra stjórnmálasamtaka eða fé-
laga sem starfa innan marka einstakra 
sveitarfélaga heldur aðeins samtölur 
reikninga stjórnmálaflokka fyrir hvert 
ár. Almenningur getur því ekki treyst því 
að geta nálgast mikilvægar upplýsingar 
um hvernig stjórnmálasamtök í þeirra 
sveitarfélagi eru fjármögnuð og hvaða 
kostnaður fellur til við framboð á kosn-
ingaári. Það er því undir stjórnmálasam-
tökum í sveitarfélögunum komið hvort 
að þau birti sérstaklega upplýsingar um 
fjármál sín eða ekki.

Upplýsingar um fjármál stjórn-
málasamtaka í Hveragerði
Í Hveragerði hafa upplýsingar um fjár-
mál stjórnmálasamtaka sem starfa innan 
sveitarfélagsins ekki verið birtar reglu-
lega. Þannig hafa stjórnmálasamtökin 
ekki birt ársreikninga sína á opinberum 
vettvangi og upplýsingar um kostnað 
vegna framboða á kosningaári hafa ekki 
verið í föstum skorðum.

 Eftir sveitarstjórnarkosningar árið 
2010 gerðu þau tvö stjórnmálasamtök 
sem buðu fram til bæjarstjórnar í Hvera-
gerði grein fyrir kostnaði við framboð-
in það ár. Sjálfstæðismenn gáfu upp að 
kostnaður við framboð þeirra hefði ver-
ið kr. 1.447.902. Kostnaður við framboð 
A-listans í Hveragerði var árið 2010 kr. 

949.158.
 Upplýsingar um kostnað við fram-

boð stjórnmálasamtaka í bæjarstjórnar-
kosningum árið 2014 liggja hins vegar 
ekki fyrir að fullu. Tvö af þremur stjórn-
málasamtökum hafa gert grein fyrir 
kostnaði við framboðin en eitt hefur 
ekki gert það. Framboð Samfylkingar-
innar og óháðra gerði strax grein fyrir 
kostnaðinum í desember 2014 og nam 
hann kr. 381.714. Framboð Frjálsra með 
Framsókn gerði grein fyrir kostnaði við 
sveitarstjórnarkosningarnar 2014 í febr-
úar á þessu ári og var hann kr. 382.679. 
Framboð Sjálfstæðisflokksins í Hvera-
gerði hefur því miður ekki gert grein 
fyrir kostnaði við framboð til sveitar-
stjórnarkosninga árið 2014, þrátt fyrir 
hvatningu um það frá undirrituðum 
bæði fyrir og eftir kosningarnar. Því er 
rétt að hvetja sjálfstæðismenn í Hvera-
gerði, enn og aftur, til að upplýsa íbúa 
Hveragerðis um kostnað við kosninga-
baráttu flokksins árið 2014.

allt opinbert árið 2018
Á fundi bæjarstjórnar Hveragerðisbæjar 
11. maí sl. lögðu bæjarfulltrúar Samfylk-
ingarinnar og óháðra fram tillögu um 
breytingu á reglum bæjarins um fram-
lög til stjórnmálasamtaka. Samkvæmt 
reglum Hveragerðisbæjar fá stjórn-
málasamtök sem hlotið hafa a.m.k. einn 
mann kjörinn eða 5% atkvæða styrk frá 
bæjarfélaginu og er það gert með vísan í 
lög um fjármál stjórnmálasamtaka sem 
áður eru nefnd. Breytingartillagan snéri 
að því að stjórnmálasamtök sem fá styrki 
frá Hveragerðisbæ þurfi annars vegar að 
birta upplýsingar um ársreikninga sína 

á opinberum vettvangi, t.d. á vef sínum, 
og hins vegar að gera grein fyrir kostnaði 
vegna framboðs til sveitarstjórnarkosn-
inga á kosningaári. Tillagan var sam-
þykkt samhljóða.

 Næstu sveitarstjórnarkosningar 
verða árið 2018. Þá verður öllum stjórn-
málasamtökum sem fá mann kjörinn 
í bæjarstjórn Hveragerðisbæjar, eða 
ná a.m.k. 5% atkvæða, skylt að að gera 
grein fyrir kostnaði við framboðin. 
Þar með verður íbúum bæjarins gefn-
ar mikilvægar upplýsingar um rekstur 
stjórnmálasamtakanna og munu slíkar 
opinberar upplýsingar veita stjórnmála-
samtökunum ákveðið aðhald. Í Hvera-
gerði hefur því verið stigið mikilvægt 
skref í að opna stjórnsýsluna enn frekar 
og munu vonandi fleiri sveitarfélög taka 
Hveragerðisbæ til fyrirmyndar.

 
Njörður Sigurðsson, 

bæjarfulltrúi Samfylkingarinnar og 
óháðra í Hveragerði.

Í kröppum 
krónudansi
Mikil og hröð styrking krónunnar hefur grafið undan út-

flutningsgreinum okkar og skyndilega eru blikur á lofti í 
ferðaþjónustunni. Gengisbreytingarnar koma harkalega 

niður á greininni sem á sama tíma hefur verið í fordæmislausum upp-
byggingarfasa, til að mæta auknum gestakomum 
til landsins.

Hæstu vextir í heimi og ófyrirsjáanlegar sveifl-
ur örmynntarinnar herða að helstu vaxtargrein 
landsins, og ekki síst landsbyggðarinnar sem loks 
fékk tækifæri til fjölbreyttrar atvinnusköpunar í 
kringum ferðaþjónustuna. Ofan í slíka þróun er 
ekki skynsamlegt að hækka virðisaukaskattinn 
á greinina. Þó rök geti mögulega staðið til slíkra 
breytinga síðar, þegar jafnvægi og stöðugleiki hafa 
náðst eftir tímabil uppbyggingar og breytinga.

Í stað þess að tala með herskáum hætti um ferðaþjónustuna ættu 
stjórnvöld að standa með greininni og bakka hana upp. Ekki síst á með-
an hún er að festa sig í sessi sem helsti atvinnuvegur landsins og sá sem 
skilar lang mestum gjaldeyri til þjóðarinnar.

Það eru góðar og gildar ástæður fyrir því að grannþjóðir okkar hafa 
í áratugi lagt lægra hlutfall virðisauka á ferðaþjónustuna. Þær helstar að 
jafna samkeppnisstöðu greinarinnar sem keppir hart um athygli ferða-
manna.

Þá fylgja ferðaþjónustunni mörg og fjölbreytt tækifæri til nýsköpun-
ar, hvort heldur er í sambandi við gistisölu, matreiðslu eða menningu. 
Sprotarnir eru óteljandi og fjöldi einyrkja um land allt sem nú sér fram 
á mögueika til þess að skapa sóknarfæri og ný störf.

Því er einboðið að fresta áformum um hækkun virðisaukaskatts á 
ferðaþjónustuna. Það þarf að kortleggja áhrif þess miklu betur, enda 
virtist fjármálaráðherrann ekki búa yfir sannfærandi rökum um þessar 
breytingar nú þegar greinin stígur krappan dans út af krónunni. Sérstak-
lega ekki þegar horft er til samanburðar í öðrum löndum.
 Björgvin G. Sigurðsson

11. TBL. 3. ÁRGANGUR 2017
Útgefandi: Pressan ehf. Kringlunni 4-6, 103 reykjavík. Ábyrgðarmaður: björn Ingi Hrafnsson, 

netfang: bjorningi@pressan.is, Auglýsingastjóri: ámundi ámundason sími 824-2466,  

netfang, amundi@fotspor.is. Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is. 

Ritstjóri: björgvin g. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com  

Umbrot: Vefpressan, Prentun: landsprent, 10.500 eintök. Dreifing: Íslandspóstur

FRÍBLAðiNU ER dREiFT Í 10.500 EiNTöKUm  
Á öLL hEimiLi Á SUðURLANdi. 

Stöng í Þjórsárdal er 
einn af áhugaverðari 

viðkomustöðum ferða-
manna í landinu.

„Því er einboðið að fresta 
áformum um hækkun virð-

isaukaskatts á ferðaþjónustuna. 
Það þarf að kortleggja áhrif þess 
miklu betur, enda virtist fjár-
málaráðherrann ekki búa yfir 
sannfærandi rökum um þessar 
breytingar nú þegar greinin stíg-
ur krappan dans út af krónunni.

leiðari Fjármál stjórnmála-
flokka upp á yfirborðið

Samfylkingin og óháðir (X-S) og Frjálsir með Framsókn (X-b) hafa gert grein kostnaði við 
framboð til bæjarstjórnarkosninga í Hveragerði árið 2014. Það hefur Sjálfstæðisflokkurinn 
(X-D) ekki gert.

aðalfundur Norræna félagsins 
á Selfossi og nágrenni verður 

haldinn fimmtudag 6. júlí klukkan 17 
í Bókasafni Árborgar við Austurveg á 

Selfossi. Venjuleg aðalfundarstörf.
Stjórnin.

aðalfundur norræna 
félagsins á Selfossi og nágrenni
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Háþrýstiþvottur er óhjá-
kvæmilegur undanfari 
stórra málningarverkefna 

utanhúss og ákaflega skilvirk aðferð til 
að gera hús og byggingar klárar undir 
málningu. Fyrirtækið ÁÁ Verktakar 
ehf. er leiðandi á sviði háþrýstiþvottar 
hér á landi og hefur yfir að ráða afar 
öflugum búnaði til slíkra verka, sem er 
allur í eigu fyrirtækisins.

Til að hreinsa málningu af húsum 
er notast við 500 bara hitadælur sem 
geta hitað vatn upp í 100 gráður. Slíkar 
dælur eru einnig notaðar í alls konar 
fitu- og olíuhreinsanir og víðar þar 
sem við á.

„Íbúðarhús eru oft hreinsuð með 
um 300 til 500 bara þrýstingi og köldu 
vatni sem dugar til að hreinsa óhrein-
indi og gróður af húsum. En svo geta 
verið öndunarvandamál og vatns-
pokar og þá þarf að hreinsa gömlu 
málninguna alla af, þ.e. alhreinsun. Þá 
þarf að nota heitt vatn,“ segir Áslaug-
ur Einarsson, framkvæmdastjóri ÁÁ 
Verktaka.

Fyrirtækið var stofnað árið 1991 
og hefur það vaxið og dafnað allar 
götur síðan. Auk háþrýstiþvottar sér-
hæfir ÁÁ Verktakar ehf. sig í viðhaldi 
fasteigna, til dæmis múrviðgerðum, 
málningarvinnu, trésmíðavinnu og 
annarri viðhaldsvinnu fasteigna.

Sem fyrr segir er búnaður ÁÁ 
Verktaka til háþrýstiþvotta afar öflug-
ur: „Við erum með 3.000 bara dælur 

sem eru notaðar til að hreinsa máln-
ingu af stáli. Enn fremur við hreins-
anir á túrbínuhjólum og ýmsu öðru. 
Þrýstingurinn á þeim er afar hár og 
þær mjög öflugar. Enn fremur erum 
við með 1.500 bara dælur, mjög vatns-
miklar, þær eru meðal annars notaðar 
í virkjanir, til að hreinsa úr borholum 

og rörum og vörmum,“ segir Áslaugur.
Háþrýstidælurnar koma annars 

vegar frá Þýskalandi, frá framleiðand-
anum Falch, og hins vegar frá Banda-
ríkjunum, frá fyrirtækinu Garden 
Denver, en báðir aðilar eru afar öflugir 
framleiðendur háþrýstidæla.

ÁÁ Verktakar ehf. er í Reykjanes-

bæ en að sögn Áslaugs eru langflest 
verkefni þeirra á höfuðborgarsvæð-
inu. Viðskiptavinir fyrirtækisins eru 
af ýmsu tagi, til dæmis almennir hús-
eigendur sem ætla að mála hús sitt og 
þurfa á háþrýstiþvotti að halda til að 
gera klárt undir málun. Einnig er al-
gengt að málarameistarar leiti til fyrir-

tækisins eftir tilboðum í háþrýstiþvott.
Háþrýstiþvotturinn er einnig oft 

hluti af stærri verkefnum fyrirtækisins 
enda sinni það margs konar húsavið-
gerðum og er með fjölda múrara í 
vinnu. Einnig hefur fyrirtækið unnið 
mikið fyrir orkufyrirtæki við að beita 
hinum öflugu háþrýstidælum við 
hreinsanir úr borholum og fleira. Þá 
hefur ÁÁ Verktakar ehf. unnið mikið 
fyrir útgerðarfyrirtæki og sinnir öll-
um þvotti fyrir Stálsmiðjuna Framtak, 
sem rekur Slippinn í Reykjavík.

Sem fyrr segir hefur verið mikil 
vöxtur í starfseminni: „Starfsemin hef-
ur vaxið jafnt og þétt frá því við byrj-
uðum og tækjakosturinn hefur fylgt 
með. Það varð vissulega dálítið stopp 
eftir hrunið eins og hjá mörgum en 
síðan hefur þetta legið upp á við. Sem 
dæmi um það keyptum við 3.000 bara 
háþrýstidæluna árið 2013 og var það 
fyrsta dælan af slíku tagi sem seld var 
frá Þýskalandi innan Evrópu. Einnig 
höfum við bætt við okkur skæralyft-
um og spjótum til að nota þegar unnið 
er við hærri byggingar,“ segir Áslaug-
ur að lokum.

ÁÁ Vertakar eru mjög vel tækjum 
búnir til að þurslípa plötur og flota.

Flotuðum flísalögnum í flugstöð 
Leifs Eírikssonar og einnig Hótel Bláa 
lónsins sem er fyrsta 5 stjörnu hótel 
landsins.

 Við skilum bara fyrsta flokks 
vinnu og ekkert verk er of stórt fyrir 
ÁÁ Verktaka ehf.

ÁÁ Verktakar ehf. Fitjabraut 4 260 
Reykjanesbær Símar: 421-6530 og 
898-2210 aaverktakar@aaverktakar.is 
Heimasíða: www.aaverktakar.is.

leiðandi í 
HáÞrýStiÞvotti

ÁÁ Verktakar

unnið við háþrýstiþvott 
á einbýlishúsi

Háþrýstiþvottur á fjölbýlishúsi

Myndin hægra megin sýnir einbýl-
ishús eftir háþrýstiþvott - vinstra 

megin er sama hús eftir pússningu 
og fíltun.

Háþrýstiþvottur á 
bárujárnshúsi

erUM Stoltir að vera 
orðnir 20 ára Með SÖMU 
KennitÖlU oG enGar 
aFSKriFtir. Hjá oKKUr 
StarFa 4 MÚraraMeiSt-
arar oG 45 MÚrarar í 
alMennU MÚrverKi oG 
FlíSal0GnUM.
FlotU SteYPa SlíPa 
PlÖtUr HeildarFjÖldi 
StarFSMenna 65-70-ManS. 
allt FaGMenn á SínU 
Sviði

KYnninG
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VATNAJÖKULSÞJÓÐGARÐUR

Velkomin  í  
Vatnajökulsþjóðgarð!

Á vefnum www.vjp.is má finna allar helstu upplýsingar um Vatnajökulsþjóðgarð

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir 
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu  
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og 
gönguferðum með landvörðum. 

Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa 
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.

Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.   

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!
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Vík

Húsa- 
vík

Gljúfrastofa
Ásbyrgi
Hljóðaklettar

Dettifoss

Snæfell

Skaftafell

Kverkfjöll

Askja

Hvannalindir

Heinaberg
Eldgjá

Nýidalur

Jökulheimar

Laki
skaftafellsstofa

kirkjuBæjarklaustur

snæfellsstofa

GaMlaBúÐ
Höfn

Egilsstaðir

Ísafjörður

Snæfellsnes

Skaftafellsstofa

Gljúfrastofa

Fræðsludagskrá 
landvarða

Gestastofur

Snæfellsstofa 

Gamlabúð

í eyrarbakkakirkjugarði 8. júní 2017
Fimmtudaginn 8. júní sl. komu 

þeir; Siggeir Ingólfsson, Reynir 
Jóhannsson og Ólafur Ragnars-

son í Eyrarbakkakirkjugarð. Þeir 
höfðu lagfært minningarkrossinn um 
Skotana 12 sem fórust fyrir 80 árum 
með breska togaranum Loch Morar 
sem strandaði fram af Gamla-Hrauni 

þann 31. mars 1937. Þessi kross hefur 
verið í Eyrarbakkakirkjugarði frá ár-
inu 1998 að ættingjar skipverja og full-
trúar borgarstjórnar í Aberdeen komu 
með krossinn en togarinn var gerður 
út frá Aberdeen.

Minning skipverjanna af Loch 
Morar var heiðruð á Eyrarbakka fyrr í 

vetur með ýmsum hætti í Félagsheim-
ilinu Stað og á Litla-Hrauni en þar 
er skipsbjallan af Loch Morar. Ítarleg 
umfjöllun var um þetta í Suðra þann 
11. maí sl. 

Björn Ingi Bjarnason færði til 
myndar að athöfn lokinni í Eyrar-
bakkakirkjugarði.

Í Eyrarbakkakirkjugarði 8. 
júní sl. F.v.: reynir Jóhanns-
son, Siggeir Ingólfsson og 
Ólafur ragnarsson.

hvatningarverðlaun 
ungmennafélaganna
Hvatningarverðlaun ung-

mennafélaganna í Skeiða- 
og Gnúpverjarhreppi skal 

veita einstaklingum sem sýnt hafa 
góða frammistöðu í íþróttum eða fé-

lagsstörfum, eða verið til fyrirmyndar 
með einum eða öðrum hætti. Verð-
launin eru hugsuð sem hvatning til 
áframhaldandi góðra verka. Þau voru 
veitt nú um helgina og þau hlutu;

HeKla SalÓMe 
MaGnÚSdÓttir. 
bleSaStÖðUM
n Æfði krossfit
n Vann vetrarmót Smára
n Vann firmakeppni Smára
n Vann töltkeppni á Flúðum
n Keppti á íslandsmóti í hestaíþróttum
n Fékk viðurkenningu fyrir góða 
mætingu í Kvennó
n lauk grunnstigi á píanó.

MattHíaS bjarna-
Son bleSaStÖðUM
n Æfir fótbolta og handbolta
n Valinn besti markmaðurinn í hand-
bolta 4 fl.eldri
n Vann b-úrslit á íslandsmeistaramóti í 4 
fl. eldri handbolta með liði sínu
n Þjálfar yngri krakka í sveitinni með 
boltaæfingum
n Kosinn gjaldkeri hjá nemendafélagi 
F.S.u:
n Er í ungmennaráði í Skeiða og 
gnúpverjahreppi.

Matthías með 
hvatningarverð-

launin
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Granítsteinar.is – Helluhrauni 2 – Hafnarfjörður – Sími: 544-5100
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Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 309.900

*

**

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 239.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 159.900

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 149.900

Með lukt, áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 303.900

MIKIÐ ÚRVAL LUKTA OG FYLGIHLUTA FRÁ BIONDAN,  
EINUM VIRTASTA FRAMLEIÐENDA Í EVRÓPU

Sendum út um allt land án kostnaðar

Með áletrun og uppsetningu 
verð aðeins kr: 269.900
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listinn getur orðið langur þegar 
maður horfir til fjárveitingar-
valdsins í landinu. Þeir full-

trúar sem við þegnar landsins höfum 
kosið til að sitja fyrir okkar hönd á 
hinu háa Alþingi hafa meðal annars 
með höndum að hlutverk að útdeila 
fé úr sameiginlegum sjóðum til sam-
félagsins. Það er þrennt sem kemur 
oftast upp í minn huga þegar um það 
er rætt. Heilbrigðismál, menntamál 
og samgöngumál. Eftir að ég tók við 
því starfi sem ég gegni nú, hefur síð-
astnefndi málaflokkurinn verið mér 
hugleiknastur, þó ekki geri ég lítið úr 
þeim fyrrnefndu  Lengi er hægt að 
benda á að ástand geti verið verra en 
það er hverju sinni. En um langt skeið 
hefur ástand margra vega hér í Skeiða- 
og Gnúpverjahreppi verið slíkt ekki er 
hægt að una við það.

 Ekki dreg ég í efa að mikið vantar á 
í þessum efnum í öðrum sveitarfélög-
um einnig. Sú samgönguáætlun sem 
nú er í gildi felur ekki í sér neinar um-
bætur í vegamálum í sveitarfélaginu. 
Þrátt fyrir að sveitarstjórnarfólk og 
aðrir íbúar hafi komið því til skila að 
pottur sé víða brotinn. Hér eru margir 
tengivegir sem liggja til einstakra 
parta byggðarinnar. Á síðustu árum 
hefur umferð um marga þessara vega 
aukist verulega vegna aukins ferða-

mannastraums og aukinnar ferða-
þjónustu innan sveitarfélagsins. Er þá 
ónefnd umferð vegna virkjanafram-
kvæmda. Þar kemur oft til flutningur á 
þungum hlutum sem hafa mun meiri 
breidd en venjuleg ökutæki.

 Það finnast hér allnokkrir vegir 
þar sem orðið hörmuleg slys og full 
ástæða til að hafa meiri áhyggjur en 
nokkru sinni áður að fleiri slys eigi sér 
stað. Ekki síst þegar haft er í huga að 
aukinn fjöldi erlendra ökumanna án 
reynslu, og án sambærilegra réttinda 
og krafist er hér á landi séu akandi á 
vegunum. Dæmi eru um að skólabíl-
stjórar hafi orðað að koma þurfi til 
sérstakar álagsgreiðslur á tiltekn-
um vegum vegna slits ökutækja sem 
hlýst af ófremdarástandi veganna. 
Efni í mörgum vegum hér um slóðir 
er orðið nánast uppurið og lítinn til-
gang hefur að hefla. Tekið skal fram að 
starfsmenn Vegagerðarinnar er allir af 
vilja gerðir til að bæta ástandið.

 Forystumenn Félags íslenskra bif-
reiðaeigenda hafa haldið því til haga 
að 25-27 milljarðar af þeim 70 millj-
örðum sem innheimtast í ríkiskassann 
á ári hverju af okkur bílaeigendum 
fari beint til vegamála.   Varla getur 
það talist ásættanlegt í ljósi þess að 
óumdeilt er að þörfin til endurbóta á 
vegakerfinu er mun meiri en sem því 

nemur. Það má vera ljóst að það sem 
hefur komið í rikiskassann af sölu 
eldsneytis og bifreiða á allra síðustu 
árum hafi aukist til muna í samræmi 
við aukna umferð og fjölgun öku-
tækja í umferðinni á vegum landsins. 
Á sama tíma virðist mér ástand vega 
fara versnandi og ég held að það sé 
ekki hugarburður, ef svo er bið ég 
ykkur þingmenn Suðurkjördæmis að 
leiðrétta mig. 

 Ríkissjóður hefur marga munna 
að metta og er kostnaðarþrýstingur 
mikill úr öllum áttum ekki ætla ég að 

gera lítið úr því. Engu að síður státa 
þeir sem halda um ríkispynguna sig 
af því að staða þjóðarbúsins sé fram-
úrskarandi góð um þessar mundir, alla 
vega þegar það hentar.

Því á ég mjög erfitt með að sýna því 
skilning að ekki gangi betur en raun 
ber vitni að halda vegum hér í þeim 
ágæta hreppi sem ég bý í sem og í öðr-
um hreppum í betra ástandi en raun 
ber vitni.

 
Kristófer Tómasson, sveitarstjóri 

Skeiða- og Gnúpverjahrepps.

aðalfundur Kaupfélags árnesinga
aðalfundur Kaupfélags Árnes-

inga fyrir árið 2016 var 
haldinn í Oddfellowsalnum 

á Selfossi þann 8. júní sl. Fundurinn 
var vel menntur og fór hið besta fram 
samkvæmt samþykktum félagsins að 
öllu leyti.

Jón Ólafur Vilhjálmsson, stjórn-
arformaður KÁ, setti aðalfundinn og 
stýrði hann síðan fundi. Jón Ólafur 
ásamt Guðmundi Búasyni, kaupfé-
lagsstjóra KÁ, gerðu grein fyrir starfi 
og stöðu KÁ á árinu 2016.

Aðalverkefni KÁ þessi árin er 
skráning á Samvinnusögu Suður-
lands sem Guðjón Friðriksson, sagn-
fræðingur, tók að sér á árinu 
2015 og er langt komin.

Guðjón las á fundinum 
kafla úr hinni væntanlegu 
bók og þar var lýst á atyglis-
verðan og skemmtilegan hátt 
verslun Eggerts Gunnarsson-
ar á Suðurlandi á næst síðasta 
áratug nítjándu aldar. Eggert 
var bróðir Tryggva Gunnars-
sonar. Lofar þetta sýnishorn 
Guðjóns mjög góðu um bók-
ina.

Aðrir fundargestir sem til máls 
tóku voru; Gunnar Kristmundsson, 
Garðar Hannesson, Eiríkur Harðar-
son og Valur Oddsteinsson í Úthlíð í 
Skaftártungum. Valur velti því upp í 
tölu sinni að trúlega væri gott Ísland 
nú um stundir enn betra ef samvinnu-
hugsjón og rekstur í þeim anda væri 
sterkari en nú er.

Stjórn Kaupfélags Árnesinga var 
endurkjörin en hana skipa: Jón Ólaf-
ur Vilhjálmsson, Páll Zophóníassson, 
Kristinn Jónsson, Ragnar Lárusson, 
Hörður Davíðsson.

Björn Ingi Bjarnason færði fundinn 
til myndar.

jÓn ÓlaFUr 
vilHjálMSSon

GUðMUndUr 
bÚaSon

GUðjÓn 
FriðriKSSon

Garðar HanneSSon GUnnar 
KriStMUndSSon

eiríKUr HarðarSon valUr 
oddSteinSSon

Frá aðlfundi Kaupfélags árnesinga.

„Dæmi eru 
um að 

skólabílstjórar hafi 
orðað að koma 
þurfi til sérstakar 
álagsgreiðslur á 
tilteknum vegum 
vegna slits öku-
tækja sem hlýst af 
ófremdarástandi 
veganna.

ákall til þeirra er vald hafa til útdeilingar fjár
Háifoss og granni í 
Þjórsárdal í Skeiða- 
og gnúpverja-
hreppi.

Vegamál í ólestri í Skeiða- og Gnúpverjahreppi
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Ármúla 40  •  Sími 553 9800  •  www.golfbrautin.is

Golffatnaður frá NIKE, Callaway ofl.
Allt hefur lækkað með hagstæðu nýju gengi!

FATNAÐUR GOLFPOKAR

Opið: 

Virka daga

10–18

Laugardaga 

11–15

PÚTTERAR
KYLFUR
GOLFSETT

DRÆVERAR
BRAUTARTRÉ

BUXUR
DÖMU OG HERRA

RAFMAGNS-
KERRUR

CLICGEAR
KERRUR

FornbílaMÓt íSlandS 
Fer FraM á SelFoSS
Fornbílamót Íslands verður 

haldið á Selfossi helgina 23-25. 
júní. Þetta í í 13. skiptið sem 

mótið er haldið á Selfossi og verður 
það sett á föstudagskvöldi við Gest-
húsin. Bílarnir safnast saman við Set 
um kl. 20, og ekið í röð út á svæðið.

Mótin eru einstaklega glæsileg og 
mikil veisla fyrir allt áhugafólk um 
bílinn. Frítt er inn á svæðið, vöflukaffi 

og hoppukastalar. Allir eru 
velkomnir á mótið sem kostar 
ekkert innt inn á og er hin 
besta fjölskylduhátíð.

Búist er við um 100-200 
bílum á mótið. Meðfylgjandi 
myndir voru teknar á mótinu 
í fyrra og undirstrika þann 
mikla bílakost fornbíla er að 
sjá á mótinu.

Myndir: Jóhann birgir 
Þorsteinsson.
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villimannlegt 
ferðalag að 
hjarta ameríska 
draumsins
Uggur og andstyggð í Las Veg-

as var að koma út í íslenskri 
þýðingu hjá Forlaginu. Hún 

er ein af lykilbókum hippatímans og 
höfundur hennar, Hunter S. Thomp-
son, ein af helstu táknmyndum þess 
skeiðs í Bandaríkjunum. Frá fyrstu 
blaðsíðu er lesandinn á fleygiferð 
með sögumanni og lögfræðingi hans 
sem eru komnir til Las Vegas til að 
skrifa um kappakstur og sækja síðan 
lögregluráðstefnu um varnir gegn eit-
urlyfjum. Þeir aka um eins og brjálæð-
ingar, atast í fólki, lifa eins og greifar 
á fínum hótelum og lenda stöðugt í 
árekstrum við umhverfið; skynjun 
þeirra bjöguð af þrotlausri neyslu á 
sýru, meskalíni, sveppum, áfengi og 
þaðan af undarlegri vímuefnum.

Hunter S. Thompson (1937–2005) 
varð frægur fyrir „gonzo“-blaða-
mennsku sína sem var persónuleg út-
færsla hans á nýjum straumum í þeirri 
grein en skrif hans og skrautlegur lífs-
stíll gerðu hann að goðsögn í lifanda 
lífi. Uggur og andstyggð er skrifuð 
1971 en árið 1998 var gerð eftir henni 

vinsæl kvikmynd með Johnny Depp í 
aðalhlutverki.

Jóhannes Ólafsson þýðir bókina og 
skrifar eftirmála.

Guðni í dómkirkjunni
Guðsþjónusta var í Dómkirkj-

unni í Reykjavík þann 25. maí 
sl. á uppstigningardegi sem 

jafnframt var dagur aldraðra.
Guðni Ágústsson, fyrrverandi 

landbúnaðarráðherra og heiðurs-
forseti Hrútavinafélagsins Örvars á 
Suðurlandi flutti hugleiðingu dagsins 
við messuna. Lestrana lásu Ástbjörn 
Egilsson og Jóhannes Kristjánsson, 
skemmtikraftur. Jóhannes og Guðni 
hafa farið um landið síðustu vikur 

með skemmtidagskrá og hvarvetna 
verið húsfyllir.

Séra Hjálmar Jónsson, dómkirkju-
prestur, sem brátt lætur af störfum 
þar, þjónaði fyrir altari. Dómkórinn 
söngur og sænski kórinn, Katarina 
Kammarkör frá Stokkhólmi. Org-
anisti var Kári Þormar. Á eftir messu 
var Messukaffi í safnaðarheimilinu við 
Lækjargötu.

Kirkjuráð Hrútavinafélagsins Örv-
ars á var við messuna í Dómkirkjunni. 

Meðal verkefna Kirkjuráðsins er að 
heimsækja allar kirkjur á Suðurlandi. 
Það verkefni er komið vel á veg en 
hefur tekið nokkur ár.

Þessi ferð Kirkjuráðsins í Dóm-
kirkjuna í Reykjavík  á degi aldraðra 
var sérstök heiðurs- og virðingarferð 
við Guðna Ágústsson og Hjálmar 
Jónsson.

Björn Ingi Bjarnason færði til 
myndar í Dómkirkjunni.

F.v.: ásdís Elín auðunsdóttir, 
kona séra Sveins, Margrét 
Hauksdóttir, kona guðna 
prédikara, Signý bjarnadóttir, 
kona séra Hjálmars og séra 
Sveinn Valgeirsson, prestur í 
Dómkirkjunni og f.v. sóknar-
prestur á Eyrarbakka.

Séra Hjálmar Jónsson 
og guðni ágústsson.

Fyrir utan Dómkirkjuna. F.v.: Jóhannes 
Kristjánsson, eftirherma og Hannes 
Sigurðsson að Hrauni í ölfusi.

Uggur og andstyggð í Las Vegas: 

guðni ágústsson í prédikunarstól 
Dómkirkjunnar í reykjavík.

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA

FYRIR ÍSLENSKT VEÐUR
Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

VÖNDUÐ 
SMÁHÝSI

NormX framleiðir hér  
innanlands vinsæl og vönduð  
smáhýsi sem nýtast við 
allskonar aðstæður. 

Vandað fulleinangrað 14.9m2  hús 
- eitt rými með baði og kaffihorni 
er vinsælasta útfærslan.

Rehau gluggar og hurðir. Vandaður 
panell festur með ryðfríum skrúfum. 
Ath! Húsin eru framleidd í mörgum 
útfærslum. 
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100 mm

Handþurrkari

Tilboð
kr19.990

-Öflugir á baðið

Ilmolía
1 x olía fylgir með!

Blikktengi

íshúsið viftur.is
-andaðu léttarS:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur 

Hljóðlátar viftur
Fyrir heimili og hótel

Tilboð
frá kr17.990

Tilboð
kr.13.942

Rör, beygjur og samsetningar

Tilboð
frá kr23.990

Loftviftur
Haltu loftinu á hreyfingu

Þakblásarar

Rakatæki

Hljóðlátur

Krókhaysiskerra. 3500 kg heildarburður, ýmsar gerðir af gámum.

Unilader. 2700-3500 kg heildarburður, sem véla og sturtukerra.

WC-vagn ýmsar útfærslur. Leitið upplýsinga.

Smiðjuvegi 40 gul gata. Kópavogi.
Veitum upplýsingar í síma: 517 7718.

Heimasíða: www.topplausnir.is

Kerrurnar frá Humbaur hafa 
margsannað sig á Íslandi!

750 kg 201x102 cm 
verð: 139,900, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm 
verð: 250,000, -m/vsk.

750 kg 251x131 cm og sturtur. 
verð: 285,000, -m/vsk.

2500 kg 303x150 cm  
verð: 495,000, -m/vsk og skráningu.

Ýmsar gerðir og möguleikar

Nýtt á Íslandi frá
Wörmann kerrum!
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www.landsvirkjun.is

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafn launa
úttekt PwC, sem stað festir að fyrirtækið 
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir 
sömu eða jafnverðmæt störf.

Við leitum að öflugum stöðvarverði 
á Þjórsársvæði

Landsvirkjun hvetur konur 
jafnt sem karla til að sækja 
um starfið.

Í starfinu felst umsjón með rekstri aflstöðva og veitumannvirkja á Þjórs-
ársvæði, auk eftirlits og viðhalds. Viðkomandi stuðlar að framþróun og 
viðhaldi vottana í gæða-, öryggis- og umhverfismálum og hefur umsjón 
með að öryggiskröfum Landsvirkjunar og annarra opinberra aðila sé 
framfylgt. Stöðvarvörður vinnur markvisst að auknu rekstraröryggi og 
hagkvæmni í rekstri.

• Rafmagns-, vélfræði- eða iðnfræðimenntun

• Þekking á viðhaldi búnaðar; gufu-, loft-, kæli-, vökva- og rafkerfa

• Þekking á teikniforritum, iðntölvum og stjórnkerfum er kostur

• Reynsla af störfum tengdum raforkuvirkjum eða -iðnaði er æskileg

• Frumkvæði, skipulag, sjálfstæð vinnubrögð og hæfni til að tileinka  
sér nýjungar

• Lipurð í mannlegum samskiptum og hæfni til að vinna með öðrum

• Geta til að kynna starf sitt og starfsvettvang fyrir hópum  
og einstak lingum

• Góð tölvukunnátta

Sótt er um störfin á vef Landsvirkjunar, www.landsvirkjun.is.
Nánari upplýsingar veitir Þóra María Guðjónsdóttir 
(thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is).
Umsóknarfrestur er til og með 26. júní 2017. 

alþjóðadagur á Kirkjubæjarklaustri 
þann 1. júlí, 2017
Klausturdeild Rauða krossins 

ásamt hópi vaskra íbúa Skaftár-
hrepps vinnur að alþjóðadegi á 

Kirkjubæjarklaustri.
Í Skaftárhreppi, eins og annars staðar 

á landinu, eru íbúar af mörgum þjóðern-
um. Í þessu fimm hundruð manna sam-
félagi eru ríkisföng oftast um fimmtán.
Einstaklingar með erlent ríkisfang eru 
13%. Margvísleg störf eru innt af hendi.
Við tökum sem dæmi kennslu, aðhlynn-
ingu, fiskeldi og ferðaþjónustu.Margir 
hafa búið sér heimili hér en aðrir koma 
og fara eftir mislangan tíma.

Hugmyndin að alþjóðadeginum er 
sjálfsprottin meðal innflytjenda.Dagur-
inn verður að veruleika með dyggri að-
stoð allra þeirra sem auðga lífið og ætla 
nú að draga Íslendingana inn í nýjan 
heim.Rauði krossinn leggur fram þekk-
ingu sína og styður verkefnið á allan 
hátt.Menningarmálanefnd kemur að 
deginum, nýtir reynslu af að halda úti 
Kammerhátíð um 25 ára skeið. Því mið-
ur verður ekki af þeirri hátíð í ár, en það 
er önnur saga.

Við blásum til fagnaðar laugardaginn 
1. júlí, 2017. Félagsheimilið Kirkjuhvoll 
verður undirlagt frá því klukkan tvö til 
klukkan sex.Þar verður sýning á verkum 
efstu bekkjum grunnskólans, kökubas-
ar Kvenfélags Kirkjubæjarhrepps, auk 
myndlistarsýningar Majka Majka svo 
nokkuð sé nefnt. Þá verður boðið upp 
á að bragða mat frá ýmsum löndum. 
Sýndar verða myndir og tónlist flutt.

landart í Skaftárhreppi
Frá árinu 2010 hefur verið unnið með 

hugmynd að list í landslagi í Skaft-
árhreppi (Landart). Eftir að nokkrar 
tilraunir hafa verið gerðar þá er ver-
kefnið komið af stað. Um miðjan júlí 
verða þýskir myndlistamenn, Hama 
Lohrmann og Dagmar Langer, með 
opna vinnustofu á Klaustri.

Við höfum langa sögu um list í lands-
lagi. Laufskálavarða er lifandi dæmi um 
síbreytilega list. Þjóðsagan segir að hver 
sá sem fór í fyrsta sinn yfir Mýrdalssand 
skyldi hlaða vörðu sér til heilla. Eftir að 
Vegagerðin flutti ómælt magn steina á 
staðinn hafa ótal ferðamenn hlaðið upp 
mislítil drýli og talið sig vera að byggja 
vörðu. Annað dæmi um kvika list sem 
einstaklingar gera hver fyrir sig er í torf-
bænum við Hæðargarðsvatn í nágrenni 
Kirkjubæjarklausturs en þar eru skúff-
ur fylltar með sjálfbærum fjársjóðum 
úr náttúru Skaftárhrepps. Hægt er að 
kaupa sérmerkt glerílát á öllum helstu 
sölustöðum sveitarfélagsins og setja í 
það fjársjóði úr skúffunum að eigin vali 

og hanna þannig sinn eigin minjagrip. 
Verkefnið er afurð samstarfs Friðar og-
frumkrafta, hagsmunafélags atvinnu-
lífs í Skaftárhreppi og hönnunarteymis 
HAF Studio. Íbúarnir sjálfir hafa á Upp-
skeru- og þakkarhátíð skreytt heyrúllur, 
útbúið fuglahræður við bæi og verið 
með dyraskreytingar.

Í september munum við vinna áætl-
un til framtíðar með listamönnunum 
Ólöfu Rún Benediktsdóttur og Rán 
Jónsdóttur. Jafnvel verður um framlag 
á Uppskeru- og þakkarhátíð Skaftár-
hrepps sem haldin er í lok október ár 
hvert. Gaman er að segja frá því að við 
erum æði oft spurð að því hvort engin 
bæjarhátíð sé í sveitarfélaginu. Þegar 
sagt er frá Uppskeru- og þakkarhátíð 
þá finnst sumum skrítið að fagnað sé að 
hausti. Við fögnum þegar hauststörfum 
er lokið. Fyrir nokkrum árum var þetta 
einnig sá tími sem ferðaþjónustan fór að 
mestu í dvala. Nú er lítill munur á hver 
árstíðin er í þeim atvinnuvegi.

ríkisjarðir
Í Skaftárhreppi er hæsta hlutfall ríkis-
jarða á landsvísu, af 134 lögbýlum eru 
24 ríkisjarðir. Þar af eru 12 sem ekki eru 
í ábúð. Heimild er til að selja 4 af þeim 
en þær hafa hins vegar aldrei verið aug-
lýstar. Ítrekað hefur verið farið fram á að 
ríkisörðum í sveitarfélaginu verði kom-
ið í útleigu eða þær seldar. Þær verði 
þannig nytjaðar og sem flestar setnar en 
ekki látnar grotna niður.

Málefni ríkisjarða í Skaftárhreppi 
þokast áfram. Að vísu hægt og hægar en 
vonir stóðu til eftir að ákvörðun var tek-
in í fjármála- og efnahagsráðuneytinu 
(sem fer með málefni ríkisjarða) um að 
gerð yrði úttekt á ríkisjörðum í Meðal-

landi.Lagt var upp með að úttektinni 
yrði lokið fyrir mánaðamótin júní/júlí. 
Þar sem verkið er ekki hafið þegar þetta 
er skrifað þá þyrfti að vinna hratt tvær 
seinni viku júnímánaðar til að ná því.

Sveitarstjóri Skaftárhrepps og ver-
kefnisstjóri Skaftárhrepps til framtíðar 
fóru á fund sjávarútvegs- og landbúnað-
arráðherra þegar hann flutti skrifstofu 
sína á Suðurland. Þar var farið fram á að 
landbúnaðarráðherra fylgdi málinu eft-
ir svo úttektinni yrði formlega lokið fyr-
ir haustið og þar á eftir notuð svo jarðir 
verði nytjaðar og setnar. En í þessu máli 
er best að vera léttur í lund og æfa þol-
inmæðina.

Eftir Eirný Vals, verekefnaastjóra
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i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Gæði og gott verð!

Sturtuveggir
Hert öryggisgler 8 og 10 mm.

Breidd  70 til 120 cm.

Line innréttingar
Postulínshandlaugarborð.
Breidd  60, 70, 80, 90, 100 og 120 cm.

Dýpt 36, 39 og 46 cm.

Ljósaspeglar
og

speglaskápar

Djúpar skúffur
mikið geymslurými

Sturtuhorn með botni
6mm. öryggisgler

80x80 og 90x90 cm.
verð frá 35.100

Úrvalið er hjá okkur!
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Höfðabakka 9, 110 Reykjavík | Sími 595 6200 | bakoisberg.is

Bako Ísberg ehf. sinnir nánast 
öllum þeim búnaði sem 
veitingageirinn þarf, allt frá 
teskeiðum upp í innréttingar og 
allt þar á milli. Við erum einn 
aðili með margar lausnir.

Fyrirtækið skaffar einnig hönn- 
unarráðgjöf og getur komið inn 
í hvert verkefni á grunnstigi. 
„Við erum með 4-5 manna 
verkstæði sem setur upp tæki 
en heldur þeim einnig við.“

Meðal viðskiptavina Bako 
Ísbergs er Bláa lónið, Iceland- 
air-hótelin og Hótel Saga. Þá 
þjónusta þau líka veitingastað 
IKEA sem er einn stærsti veit-
ingastaður landsins og þörfin á 

tækjum og þjónustu eftir því.

Alls starfa ellefu manns hjá 
fyrirtækinu og stendur til að 
bæta í hópinn. Guðmundur 
segir að Bako Ísberg leggi 

áherslu á að vera með fagfólk 
í vinnu og bendir á að þau séu 
með þrjá matreiðslumenn í 
sölu.

Ekkert tæki má stoppa

Sköpun sjálfsins – expressjónismi 
í íslenskri myndlist 1915-1945
Ný sýning í Listasafni Árnesinga

Föstudaginn 23. júní kl. 18 verð-
ur sýningin, Sköpun sjálfsins 
– expressjónismi í íslenskri 

myndlist, opnuð í Listasafni Árnes-
inga í Hveragerði og við það tilefni 
munu Greta Guðnadóttir og Guð-
mundur Kristinsson flytja tónlist.

Á sýningunni verða verk eftir 
frumkvöðla íslenskrar nútímalistar 
sem urðu fyrir áhrifum frá verkum 
þýskra og franskra expressjónista 
á fyrstu áratugum 20 aldarinnar. 
Verkin spanna þrjátíu viðburðarík 
ár þar sem saga íslenskrar myndlist-
ar fléttast saman við menningarlega 
og pólitíska sjálfstæðisbaráttu milli-
stríðsáranna sem lýkur þegar Ísland 
fær sjálfstæði árið 1944. Í upphafi 
tímabilsins voru flestir frumkvöðl-
ar íslenskrar nútímalistar búsettir í 
Kaupmannahöfn, en á þriðja áratugn-
um eru þeir fluttir aftur til Íslands, 
þar sem ný kynslóð listamanna var að 
vaxa úr grasi. Íslensku listamennirn-
ir urðu fyrir áhrifum frá frum-
kvöðlum expressjónismans, stefnu 
frjálsrar tjáningar, sem kollvarpaði 
eldri gildum og skapaði ný. Verkin á 
sýningunni sýna bæði hvernig áhrif 
expressjónistanna birtast í verkum 
íslensku listamannanna, en einnig 
hvernig þeir vinna úr þessum áhrif-
um og gera þau að sínum.

Sýningarstjóri er Margrét Elísabet 
Ólafsdóttir lektor við Háskólann 
á Akureyri, sem undanfarið hefur 
unnið að rannsóknum á íslenskri 

nútímalist og uppruna hennar í ex-
pressjónisma  Á sýningunni má sjá 
verk eftir Finn Jónsson, Gunnlaug 
Scheving, Jóhann Briem, Jóhannes S. 

Kjarval, Jón Engilberts, Jón Stefáns-
son, Mugg og Snorra Arinbjarnar. 
Flest verkanna eru fengin að láni frá 
Listasafni Íslands, en verk frá einka-

aðilum og úr safneign Listasafns 
Árnesinga eru einnig á sýningunni.

Sýningin Sköpun sjálfsins mun 
standa til og með 10. september. Safnið 

er opið alla daga kl. 12-18 Aðgangur 
að safninu er ókeypis og allir velkomn-
ir – líka á opnun sýningarinnar.
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Málarameistarafélagið var 
stofnað fyrir 89 árum. 
Stofnfundur félagsins var 

haldinn í baðstofu iðnaðarmanna 
við Vonarstræti í Reykjavík, þann 26. 
febrúar árið 1928. Tilgangur félagsins 
var meðal annars sá að efla samvinnu 
meðal málarameistara og stuðla að 
menningu og menntun stéttarinn-
ar, gæta í hvívetna hagsmuna félags-
manna og vera málsvari félagsmanna 
gagnvart almenningi og hinu opin-
bera.

Óhætt er að segja að þessi atriði 
séu í fullu gildi enn þann dag í dag 
og afar mikilvægt er að gæta að fag-
mennsku innan málarastéttarinnar og 
stuðla að því að einungis aðilar með 
tilskilin réttindi sinni þessum mikil-
vægu verkefnum sem svo mjög snerta 
hag almennra borgara, fyrirtækja og 
stofnana.

Ötullega hefur verið unnið að 
hagsmunamálum félagsins frá upphafi 
og hafa margir lagt þar hönd á plóg-
inn í gegnum tíðina í hinum ýmsu 
trúnaðarstörfum. Mannaskipti í stjórn 
hafa ekki verið mjög tíð í gegnum árin 
og má segja að í þeim efnum hafi ríkt 
stöðugleiki með hæfilegri endurnýjun.

Málarameistarafélagið hefur unnið 
ötullega að verkmenntun málarastétt-
arinnar í gegnum tíðina og árið 1953 
kom félagið því til leiðar að málara-
deild var stofnuð innan Iðnskólans í 
Reykjavík.

ábyrgðarsjóður MSi
Málarameistarafélagið er félagi í 
Meistaradeild Samtaka iðnaðarins 
(SMI) og þar með aðili að Ábyrgðar-
sjóði MSI. Tilgangur ábyrgðarsjóðsins 
er meðal annars sá að skapa traust á 
milli verkkaupa og verktaka og tryggja 
viðskiptavinum félagsmanna MSI eins 
og kostur er að vinna sem framkvæmd 
er af félagsmönnum MSI sé í samræmi 
við skriflegt samkomulag um verkið 
og góð fagleg vinnubrögð. Standist 
vinna af einhverjum ástæðum ekki 

þær kröfur sem viðskiptavinur gerir 
til verksins getur hann lagt málið fyrir 
Úrskurðarnefnd MSI.

Mikilvægt að sniðganga 
fúskara
Í langflestum tilfellum er íbúðarhús-
næði fjölskyldunnar stærsta eign henn-
ar og oft og tíðum það sem allt fjár-
málakerfi fjölskyldunnar snýst um. Það 
er því mjög mikil vægt fyrir þá sem ætla 
að sinna viðhaldi og fá til þess utanað-
komandi aðila, að þeir athugi vel hvort 
þeir aðilar sem þeir eiga viðskipti við 
séu þeir fagmenn sem þeir segjast vera 
og uppfylli þær skyldur og ábyrgð sem 
fagréttindunum fylgja. Því miður eru 
allt of mikil brögð að sviksamlegum 
verkum með afar slæmum afleiðingum 
 fyrir verkkaupa. Til að fyrirbyggja slíkt 
er mikilvægt að eiga eingöngu viðskipti 
við raunverulega fagmenn. Mikilvægt 
er að fá skrifleg tilboð og ef um stærri 
framkvæmdir er að ræða, að gerður 
sér skriflegur samningur þar sem fram 
kemur um hvað er samið, verð og svo 
framvegis.

vantar f leiri í fagið
Már segir að miklir og góðir at-

vinnumöguleikar séu í faginu og 
skortur sé á málarameisturum. Hvetur 
hann ungt fólk til að kynna sér þessa 

iðngrein sem býður upp á fjölbreytt og 
skemmtilegt starfsumhverfi og góða 
framtíð á vinnumarkaðnum. Sjá nánar 

um nám í málaraiðn á vefnum malarar.
is undir liðnum Hagnýtar upplýsingar.

Hægt að senda beiðni um 
tilboð í verkefni í gegnum vef 
félagsins
Á heimasíðu Málarameistara félagsins, 
malarar.is, er að finna upplýsingar 
um málarameistara sem eru með sín 
réttindamál á hreinu og standa undir 
nafni með vönduðum vinnubrögðum. 
Einnig er þar að finna ítarlegar upplýs-
ingar um hvernig best er að standa að 
því að fara í verklegar framkvæmdir, 
hvað þarf að hafa í huga og hvað ber 
að athuga.

Mögulegt er að setja inn beiðni um 
tilboð í verkefni á heimasíðunni og fá 
þá allir félagsmenn tilkynningu þar 
um. Þetta getur því sparað fólki tíma 
frá símhringingum ásamt því að sjálf-
sögðu að það tryggir sér áreiðanlegan 
verktaka með reynslu og ábyrgð á sín-
um verkum.

Málarameistarafélagið er til húsa 
að Borgartúni 35, 105 Reykjavík. 
Skrifstofa félagsins er opin á mið-
vikudögum frá kl. 10 til 16. Síminn er 
568-1165 og netfang mmf@malarar.is 
Heimasíða: malarar.is.

Mikilvægt 
að leita til 
fagmanna
Hægt að senda beiðni um 
tilboð í verk á malarar.is

KYnninG
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Það er margt 
sem rekur á 
fjörur konu
Hreyfivika UMFÍ og boðberar henn-
ar er eitt af því sem sumir finna og 
njóta. Aðrir sparka í og ryðja úr vegi. 
Ég hefði getað svarið fyrir að boðberi 
hreyfingar yrði seint mitt viðfang, 
hvað þá eitthvað sem ég myndi inna 
af hendi og vera byrjuð að hugsa, í lok 
hreyfiviku 2017, um næsta ár.

Vera fyrr á ferðinni, undirbúa bet-
ur, eiga myndir, taka myndir. Hafa efni 
á fleiri tungumálum (voru þrjú í ár) 
og svo framvegis. Jafnvel að ég myndi 
halda út námskeið í skriðsundi svo ég 
yrði fljótari að synda. Gæti synt fleiri 
ferðir.

Því einhvern veginn finnst mér að 
sá sem er boðberi verði að iðka boð-
skapinn. Við getum alveg leitt hugann 
að því hverjum datt í hug að ég væri 
æskileg til að miðla hreyfingu. Ör-
ugglega fleiri en ein skýring á því. Til 
dæmis að ég hef gaman af að fóta mig 
á hálum ís, nýjungagjörn með afbrigð-
um. Keppnisskapið er þar fyrir utan. 
Mér leiðist fólk sem er sífellt að keppa 
að hinu og þessu. Getur aldrei andað 
út úr sér orði nema að því fylgi bestun 
í stað skemmtun.

Ég er ánægð með að búa í Skaft-
árhreppi og taka þátt í sundkeppni 
sveitarfélaga. Þá get ég látið mig 
dreyma um að mala Rangæinga. Bíðið 
bara, að ári dugar ykkur lítið að maula 
pulsur og köku með mjólk. Við kom-
um með hægðinni og þið fáið að finna 
til tevatnsins.

Sjálfskiptur lúxus slá utraktór
Kawazaki FS600V mótor

Notendavænt sæ  og stýri
320 lítra graskassi

Frábær traktór í stærri svæði

S ga Estate 7102 H

Askalind 4, Kóp.
Sími 564 1864
www.vetrarsol.is

baksíðan
Eirný Vals, verkefnastjóri Skaftár-
hreppur til framtíðar

Parketslípun
sólpallaslípun | parketlagnir  

551 1309 / 690 5115
golflist@golflist.is | www.golflist.is

99%
RYKFRÍTT

OFNAR, 2016 ÁRGERÐ

AUK ÞESS 20% AFSLÁTTUR 
AF 2017 OFNUM OG HELLUBORÐUM

FRÁBÆRT TILBOÐ Í TAKMARKAÐAN TÍMA
30% AFSLÁTTUR
HÁFAR (AIRFORCE) 2016 ÁRGERÐ

50% AFSLÁTTUR

BCK452210M BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

Easy-cleaning fan cover for ongoing shine

Add the catalytic cover to the fan in your oven.
Activating at 200°C to absorb grease and residue, the
attachable add-on doesn't need to be scrubbed to
shine, its easy-cleaning technology ensuring the fan
remains spotless.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Allowing you to stay in control of the cooking process•

The clever Hot Air convection system ensures hot air ciculates evenly
throughout the oven cavity, for a cooking process that is faster, and more

•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Oven cooking functions: Fan + light,
Grill + top, Grill + top + fan, Light, Ring
+ bottom + fan, Ring + fan, Ring + fan +
evaporator, Top + bottom

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Meat Probe•
SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Retractable knobs•
Electronic oven functions overview:
Accustic signal, Duration, End, Food
sensor automatic switch off, Minute
minder, Time

•

Halogen oven lighting•
Extra large cavity size with 74 l net
volume

•

Baking chart on oven door inside•
Catalytic stayclean oven lining•
ISOFRONT® PLUS cool oven door•
Easy to clean door•
Top heating element removable for
easy cleaning

•

Cooling fan•
Trays supplied with the oven: 1
Dripping pan grey enamel, 2 Cake tray
grey enamel

•

Grids supplied with the oven: 1 Wire
shelf chromed

•

Electric cable length: 1.5 m•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Catalytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 3 Glasses, Baking chart•
Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : UMPD High•
Electronic Oven Control : UMPD High•
Feature Electronics : Accustic signal, Duration, End, Food sensor
automatic switch off, Minute minder, Time

•

Heating function top oven : Hot air 1.3•
Cooking function top oven : Fan + light, Grill + top, Grill + top +
fan, Light, Ring + bottom + fan, Ring + fan, Ring + fan +
evaporator, Top + bottom

•

Height total : 594•
Width mm : 595•

Product Description :

AEG944 187 854

BPK552220M BI Oven

ADD STEAM FOR CRISPIER BAKING

In addition to all your standard oven functions, the
PlusSteam button in this SteamBake oven adds steam
at the beginning of the baking process. The steam
cooking keeps the dough moist on the surface to
create a golden color and tasty crust, while the heart

Perfect results with the Food Sensor

Thanks to the Food Sensor of this oven you can
measure the core temperature from the center of your
dish during the cooking process. So you get the
perfect results everytime.

A self-cleaning oven

With one touch of the Pyrolytic cleaning function, dirt,
grease and food residue in the oven is converted into
ash that you can easily wipe off with a damp cloth.

More Benefits :
The Soft Closing Door system ensures a smooth and soundless door closing•

Hexagon timer display gives you even tighter control over the precise cooking
of your dishes

•

Safe to Touch Top keeps the door cool and safe to touch•

Features :

Built-in oven•
Multifunctional oven with ring heating
element

•

Multifunctional oven with integrated
steam functions

•

Oven cooking functions: Bottom (fs),
Bottom + ring (60) + steam (40) + fan
(fs), Fan + acc, Grill (40) + bottom (fs),
Grill (fs), Grill + fan (fs), Ring (50) + fan
+ acc, Ring + bottom + fan (fs), Ring +
fan (fs), Ring + fan + evaporator (fs)

•

Anti fingerprint stainless steel•
Oven cavity with 3 baking levels•
Fast oven heat up function•
Meat Probe•
PYROLUXE® PLUS self-cleaning
system, 2 cycles, with reminder
function

•

SoftMotion™ for a smooth, silent action
when closing the door

•

Automatic temperature proposal•
Electronic temperature regulation•
Electronic lock function•
Electronic Child Lock safety function•
Residual heat indication•
Retractable knobs•

Technical Specs :

Product Installation : Built_In•
Product Typology : BI_Oven_Electric•
Product Classification : Statement•
Type : Single•
Installation : BI•
Size : 60x60•
Oven Energy : Electrical•
Cooking : Fan + Ring•
Cleaning top oven : Pyrolytic•
Cleaning bottom oven : None•
Nø of cavities : 1•
Design family : Mastery Range•
Main colour : Stainless steel with antifingerprint•
Control Panel material : Glass &Stainless steel mix with anti-
fingerprint

•

Type of doors : 1 Horizontal stripe glued, 4 Glasses, Baking chart
with symbol

•

Type of handle : Metal•
Door type bottom oven : None•
Door hinges : Drop Down Removable, Soft closing•
Drawer : No•
Control lamps : Oven Regulation, Power on•
Hob control : No•
Left front - Hob control : None•
Rear - Hob control : None•
Right front - Hob control : None•
Right rear - Hob control : None•
Thermostat : Top•
Type of timer min. : HEXAGON•
Electronic Oven Control : Hexagon 5K-T.T.P.F-DS•
Feature Electronics : Acoustic signal, Automatic switch off only
oven, Check result, Child lock (off mode), Cleaning reminder,
Count up timer, Demo mode with code, Display with Symbols,
Door switch for light, Duration, Electronic temperature regulation,
Electronical door lock, End Time, Evaporator, Fast heat up
selectable, Food sensor, Food sensor automatic switch off, Food
sensor core temperature indication, Food sensor estimation,

•

Product Description :

AEG944 187 850
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20%
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