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Starfið 
opin bók

Bakkadalur og 
byggðaþróun

Börn og 
jöfnuður

Þjórsárver eru eitt af þeim svæðum Ís-
lands sem er ómetanlegt hvað varðar 
náttúrufar og lífríki. Þau eru til að 

mynda víðáttumesta gróðurvin miðhálend-

isins, í yfir 600 metra hæð yfir sjávarmáli 
og þar á þriðjungur allra heiðagæsa heims-
ins varpstöðvar sínar. Hluti Þjórsárvera var 
friðlýstur árið 1981 og er á alþjóðlegri skrá 

Ramsarsamningsins sem dýrmætt votlendis-
svæði, sérstaklega vegna auðugs fuglalífs.“ 
Björt Ólafsdóttir umhverfisráðherra skrifar 
um friðland í Þjórsárverum, bls. 4.

Stækkun friðlandsins 
í Þjórsárverum

björt Ólafsdóttir 
umhverfisráðherra.

• 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

BÓNFEÐGAR
Sími: 482 2327 / 848 2327 - Gagnheiði 51 - Selfossi

Þvottur - Djúphreinsun
Bón - Mössun - Vélaþvottur

SÆKJUM OG SENDUM

Húkkaðu í Happafeng á næsta sölustað.

ÞÚ GETURUNNIÐSJÖSINNUM!

Alúð s virðing s trAust
Upplýsingar 
um kostnað 
má finna á 

utforin.is

Áratuga 
reynsla

utforin.is  /  S: 581 3300 & 896 8242  /  Auðbrekku 1, Kópavogisverrir Kristín

Góðar 
sængur 
sem má 
þvo við 
95° hita

Teygjulök, í öllum stærðum á góðu verði. 
100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Dýnuhlífar, 
rakaheldnar, þola þvott við 95°

Rúmfatnaður, vandaður, 
100% cotton satin með 300TH. 60/60µ.

Handklæði, 
gæðavara, 500 gsm. 100% cotton.

Frábærar vörur fyrir hótel, og bændagistingu   
og sjúkrastofnanir

Stórhöfði 17 • 110 Reykjavík • Sími 5877685 • Netfang: elias@egheild.is • www.egheild.is
HEILD EHF

Opið frá 
kl. 13 til 18 
virka daga. 

Vinsamlegast 
sendið net-
skilaboð.

50% 
afsláttur af

handklæðum 
og sloppum

Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is
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Þann 10. júlí sl. skrifuðu Helgi 
Kjartansson, oddviti Bláskóga-
byggðar, og Eyjólfur Eyfells 

fyrir hönd Mountaineers of Iceland 
undir samning sem felur í sér upp-
græðslu og skógrækt á jörðinni Hólar 
sem er í eigu Bláskógabyggðar. Um 
er að ræða samstarf milli Bláskóga-
byggðar, Landgræðslu ríkisins og 
Mountaineers, þar sem þeir síðast 
nefndu hafa sett sér það markmið að 
kolefnisjafna útlosun sína. Er þetta 
fyrsti liður í að ná því markmiði og er 
áætlað að Mountaineers muni veita ár-
lega styrki við uppbyggingu umrædds 
uppgræðslu- og skógræktarverkefnis. 

Ljóst er að um langtímaverk-
efni er að ræða og að það muni 
taka einhver ár í að ná jafnvægi á 
kolefnisbindingu og losun. Töluverð 
undirbúningsvinna hefur þegar átt 
sér stað af hálfu Landgræðslu ríkis-
ins , m.a. við að merkja land undir 
skógrækt og reikna bindigetu þess. 
Mountaineers hafa einnig lagt sig 

fram við að reikna út kolefnisútlosun 
fyrirtækisins og þannig er vitað hve 
mikla uppgræðslu og skógrækt þarf 
til að binda þá losun. 

Samningsaðilar telja þetta vera 
frábært skref þar sem um er að ræða 
hrjóstrugt land, ekki langt frá starfs-
stöð Mountaineers á Langjökli. Með 
framvindu verkefnisins mun þetta 
land verða grænt og skógi vaxið sem 
er bæði fagurt og jákvætt fyrir um-
hverfið.

Uppgræðslu- og 
skógræktarverkefni

Tvö ný og sérstak-
lega vel gerð sögu-
skilti voru sett 

upp á bökkum Ölfusár í 
sumar. Annað þeirra segir 
sögu tröllskessunnar Jóru 
en hitt er með gömlum 
mynd¬um af Ölfusárbrú 
og upplýsingum um það 
merka og mikla mann-
virki sem brúin er. 

Jóruskiltið er unnið 
af Kvenfélagi Selfoss í 
samstarfi við Héraðs-
skjalasafnið. Brúarskiltið er unnið af 
Sveitarfélaginu Árborg í samstarfi við 

Héraðsskjalasafnið og njóta skiltin 
sín einkar vel á bökkum fljótsins.

ný söguskilti á 
bökkum ölfusár

Á dögunum var veittur styrkur 
úr sjóði Skaftárhrepps til fram-
tíðar í verkefnið Plastpokalaus 

Skaftárhreppur. Forsvarsmenn verk-
efnisins eru Auðbjörg B. Bjarnadóttir 
og Sunneva Kristjánsdóttir. 

Léttir plastpokar eru iðulega not-
aðir einu sinni en geta dagað uppi í 
náttúrunni og umhverfinu í hundruð 
ára, oft í formi örsmárra plastagna 
sem geta verið skaðleg 
fyrir lífríki í umhverfinu. 
Það er staðreynd að hægt 
er að stemma stigu við 
plastpokanotkun. Um-
sækjendur fara af stað 
með tilraunaverkefni þar 
sem að markmiðið að 
hvetja íbúa og fyrirtæki 
til að draga úr plastpoka-
notkun, hvetja til að fólk 
nýti sér margnotapoka, 
maíspoka eða bréfpoka 
– langtímamarkmiðið er 
að Skaftárhreppur verði 
plastpokalaus til frambúðar.

Verkefni líkt og þetta fellur vel að 
ellefta starfsmarkmiði í framtíðarsýn 

Skaftárhrepps til framtíðar. Starfs-
markmið 11: Við hlúum að náttúru 
og umhverfi svo íbúum, jarðvangi og 

þjóðgarði sé sómi að. Þessu markmiði 
er meðal annars náð með að efla um-
hverfisvitund og minnka það sem er 
urðað.

Umsækjendur taka þátt í áherslu-
verkefni SASS, Plastpokalaust Suður-
land. Hefur nú þegar verið fundað 
með Guðrúnu Sturlaugsdóttur verk-
efnisstjóra þess verkefnis og upplýs-
ingum miðlað og hugmyndum deilt. 

Með haustinu fá íbúar Skaftár-
hrepps frekari kynningu og jafnvel 
gjöf.

Plastpokalaus 
Skaftárhreppur

Eftir Töðugjöldin á Hellu finnst 
mér stutt í sumarlokin. Skól-
arnir byrja og fjölskyldulífið 

hjá flestum fær stundatöflu, allir ganga 
í halarófu og lífið færist aftur í fastar 
skorður. Börnin og dýrin í sveitinni, 
við öll höfum fengið okkar frelsi í 
sumar til að þroskast og dafna en nú 
er enn og aftur sleginn nýr taktur í allt 
samfélagið.

Þannig er sumarið líka í þing-
mannsstarfinu. Þinginu líkur í byrjun 
júní og hefst að nýju í september. Ég 
hef frá því að ég var kosinn á þing 2013 
lagt mig fram um að tengjast fólkinu í 
kjördæminu, kynna mér atvinnulíf-
ið, nýsköpun og fjölmarga nýstárlega 
hluti sem fara ekki eins hátt. Þá bregst 
ég við fjölmörgum óskum um að vera 
viðstaddur fjölmörg mannamót, opn-
anir og bæjarhátíðir. Þá hef ég lagt mig 
fram um að mæta í jarðarfarir þegar 
sorgin nýstir samfélagið, en næ þó að-
eins broti af því sem ég vildi sinna.

Eins og landafjandi um allt
Það skiptir máli að fólkið í landinu viti 
hvað þingmennirnir þeirra er að að-
hafast og hverju þeir er að sinna. Frá 
upphafi hef ég mætt þessari sjálfsögðu 
skyldu með því að nánast opna allt mitt 
líf á fésbókarsíðu minni. Þar má sjá í máli 
og myndum umfjöllun um allar mínar 
ferðir sem þingmaður um kjördæmið og 
víðar um land. Ég segi frá fundarhöld-
um, heimsóknum í fyrirtæki, stofnan-
ir og ýmiskonar spjalli og verkefnum 
sem ég tek þátt í með einstaklingum 
og félagasamtökum um allt kjördæmið. 
Þannig má fletta upp ferðum mínum á 
fésbókinni frá haustinu 2012 er ég hóf 
kosningabaráttu mína fyrir þingsæti og 
allt til dagsins í dag. 

Ég hef heimsótt fjölmarga en ég á 
marga eftir, eins eru margir sem hafa 
samband og spyrja hvort ég ætli ekki 
að mæta hjá þeim og segja frá því á fés-
bókinni minni hvað þeir eru að gera. 
Ég vil einmitt að þeir sem lengja eftir 
mér hafi samband, en ég bara mann-
legur og næ ekki að fanga allt á stuttum 
tíma. Þá þekki ég ekki alla, en vil þjóna 
öllum og hitta sem flesta og tengjast 
sem best. Ég svara öllum símtölum og 

tölvupóstum, alltaf. Það má vera að 
ekki sé allt nauðsynlegt sem ég segi frá 
á fésbókina, en ég vill að fólkið upplifi 
daginn minn, vikurnar og mánuðina. 
Hvernig þeir ganga fyrir sig og starf-
ið mitt sé opin bók fyrir öllum, hvar 
og hvenær sem er. Ég sé á fésbókinni 
að sumum finnst lítið til þess koma 
þegar ég greini frá gönguferðum,  
kirkjuheimsóknum  eða verkefnum 
sem ég sinni, mála hús, aðstoða fólk 
eða standa fyrir styrktar og skemmti-
kvöldum víða í kjördæminu. En það 
er mín trú að með því að tilgreina flest 
allt sem ég geri þá sé ég að varpa ljósi 
á starf mitt flesta daga í almannaþágu. 
Starfið í þinginu, nefndum og þing-
flokki er þó undanskilið fésbókinni en 
fjölmiðlar sjá um þann þátt. Það sama 
á við um fjölmörg erindi sem fjöldi 
einstaklinga leitar til þingmannsins 
síns um eru persónuleg trúnaðarmál.

Bara kominn í frí? 
Þrátt fyrir að vinnustaðurinn minn 
sé jafnstór að flatarmáli og Danmörk 
heyri ég oft og margir segja við mig, ja 
eru menn bara komnir í frí í allt sumar.  
Nei sem betur fer er það ekki svo því þá 
hefst líka frjálsi og skemmtilegi tíminn 
í starfi þingmannsins, sem er að sinna 
kjördæminu, tengjast fólkinu og allri 
gerjuninni sem sprettur upp þegar sól 
hækkar á lofti. Þarna kemur upplýsinga-
veitan á fésbókinni sér líka vel og þar 
má fletta upp heimsóknum mínum um 

í kjördæminu sl. sumar. Ég hafði reyndar 
lofað fjölskyldunni að nú í sumar færum 
við í frí utan kjördæmisins, en við höfum 
frá því að ég var kosinn á þing eingöngu 
eytt sumarfríum okkar innanlands í 
kjördæminu, en það varð ekki breyting á 
því í sumar þrátt fyrir gefni loforð.

Árið fyrir samgöngur
En hvað er þá helst á baugi í kjördæm-
inu? Það er æði margt og mismunandi 
áherslur eftir landshlutum. Samgöngur, 
vegir, brýr, flug, ferjur og hafnir er rauði 
þráðurinn í gegnum kjördæmið en 2,5 
milljónir farþega koma til landsins. Nær 
allir keyra Reykjanesbrautina og síðan 
fara langflestir um Suðurland, Mýrdal 
og Skaftafellssýslur. Verkefnin sem við 
verðum að leysa í samgöngum hverfa 
ekki frá okkur, þau eru aðkallandi og 
nauðsynleg um allt kjördæmið. Staða 
bænda er óviðunandi og mjög mikilvægt 
að leysa þann hnút sem nú er fastur, ná 
sátt um framleiðsluna og tryggja kjör 
þeirra sem yrkja og halda landinu okkar 
í byggð. Við viljum líka gera betur í heil-
brigðis og menntamálum en við verðum 
að forgangsraða verkefnum og getum 
ekki lofað öllu. Í mínum huga er árið 
2018 árið sem við hefjum grettistak í 
bætum samgöngum og þá skiptir mestu 
máli að byrja á að tryggja umferðarör-
yggi á fjölförnustu vegum, byggja brýr 
og nýja vegi og bæta viðhald.

Ég þakka fyrir sumarið og hlakka 
til haustsins með ykkur öllum.

Starfið er opin bók
Ásmundur friðriksson, alþingismaður skrifar:

„Samgöngur, 
vegir, brýr, 

flug, ferjur og 
hafnir er rauði 
þráðurinn í 
gegnum kjördæmið 
en 2,5 milljónir 
farþega koma til 
landsins.

Kjartan, gunnar og Sandra. 
Myndir: Magnús Hlynur Hreiðarsson.

auðbjörg og Sunneva.

ásmundur 
Friðriksson.

Verslunin 
Belladonna

Nýjar haustvörur 
streyma inn
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FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
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VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
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LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófiRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ERMES hægindasófi GRACE hægindastóll
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ÁTakavETur 
í aðSigi
Átök og óvissa einkenna stjórnmálin í aðdraganda sveitarstjórnar-

kosninga. Nýir flokkar reyna fyrir sér og stilla strengina til framtíðar 
og þeir gömlu freista þess að finna traust land undir fótum sér. Stór 

hluti kjósenda hefur látið af tryggð sinni við tiltekinn flokk og mátar fólk 
og stefnumið í hvert sinn sem gengið er til kosninga.

Ríkisstjórnin stendur á hálu svelli og veikum 
grunni. Gamli valdaflokkurinn til hægri heldur 
henni saman á meðan nýju flokkarnir tveir eiga 
í vaxandi erfiðleikum við að halda sjó. Flótti er 
brostinn á lið Bjartrar framtíðar og má mikið vera 
ef samstarfið heldur út kjörtímabilið, þó ótti við 
afdrif í kosningum geti lengi verið lím sem heldur.

Flokkur fólksins getur vel náð flugi. Takist 
honum þokkalega að manna framboðslista sína 
og detti hann ekki á kaf í andstyggilegt fen útlendingafóbíu og rasisma. 
Hinsvegar er það hryggilegt að í því grugguga vatni virðast þeir fiska 
sem meta möguleika á nýjum framboðum. 

Margir telja að Sigmund-
ur Davíð Gunnlaugsson, fyrr-
verandi forsætisráðherra, 
breyti málfundarfélagi sínu í 
flokk og sprengi upp stöðuna 
hægra megin við miðju. Engin 
spurning er að hann á mikla 
möguleika á að sópa að sér 
nokkru fylgi. Bæði af Framsókn 
og Sjálfstæðisflokki sem gætu 
farið illa frá slíkum slag. 

Framsókn virkar klofin og 
áttavilt, og bíður þess sem verða 
vill hjá fyrrum formanni flokks-
ins. Fari hann fram með nýtt 
framoð mun það hafa ómæld 
áhrif á Framsóknarflokkinn.

Hinsvegar verður því seint 
trúað að Sigmundur Davíð fari 
fram á forsendum hægri popúlista 
sem ala á hræðslu og ótta við það 
óþekkta og útlenda. Lengi skal 
manninn reyna en það kæmi 
þeim sem þetta ritar illa á óvart ef Sigmundur Davíð æddi út í þá eðju.

Átök, óvissa og óvænt framboð munu setja svip sinn á landslag 
stjórnmálanna á næstu misserum. Enn er vinstri vængurinn í sárum og 
á eftir að finna sína fjöl. Án kjölfestu frjálslyndrar jafnaðarstefnu í breið-
um flokki á sá hluti stjórnmálanna litla möguleika á því að komast til 
raunverulegra áhrifa, nema sem tímabundin hækja Sjálfstæðisflokksins. 

Veturinn í vetur sker úr um hvort jafnaðarmenn nái vopnum sínum 
í núverandi flokkum eða hvort verði að koma til rækileg uppstokkun 
undir nýjum merkjum og formerkjum. Það verkefni þolir enga bið.
 Björgvin G. Sigurðsson
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Þjórsárver eru eitt af þeim 
svæðum Íslands sem er 
ómetanlegt hvað varðar 

náttúrufar og lífríki. Þau eru til að 
mynda víðáttumesta gróðurvin 
miðhálendisins, í yfir 600 metra hæð 
yfir sjávarmáli og þar á þriðjungur 
allra heiðagæsa heimsins varpstöðv-
ar sínar. Hluti Þjórsárvera var frið-
lýstur árið 1981 og er á alþjóðlegri 
skrá Ramsarsamningsins sem dýr-
mætt votlendissvæði, sérstaklega 
vegna auðugs fuglalífs. 

Verndargildi Þjórsárvera og 
aðliggjandi svæða er óumdeilanlegt 
og því löngu tímabært að stækka 
friðlandið. Það hefur reyndar legið 
lengi fyrir og árið 2013 var unnin til-
laga að verulegri stækkun þess. Í henni 
var að auki lagt til að friðlandið næði 
einnig yfir Hofsjökul. Því miður lauk 
þáverandi umhverfisráðherra ekki við 
áformin um stækkun friðlandsins og 
hefur málið legið í dvala síðan. 

Mér finnst óásættanlegt að málið 
hafi ekki verið leitt að fullu til lykta 
á sínum tíma. Ég hef því tekið frið-
lýsingaráformin frá 2013 upp að 
nýju með það fyrir augum að ljúka 
þeim. Ég hef kynnt þau áform fyrir 
hlutaðeigandi á góðum fundi með 
fulltrúum þeirra sveitarfélaga sem 
eiga skipulagslega lögsögu yfir Þjórs-
árverasvæðinu og Hofsjökli. Drög að 
friðlýsingarskilmálum og afmörkun 
svæðisins hafa nú þegar verið send 
sveitarfélögunum til kynningar og 
umsagna, auk þess sem þau liggja á 
heimasíðu umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytisins til almennrar umsagnar.

Fyrirliggjandi tillaga að stækk-
uðu friðlandi Þjórsárvera liggur að 
friðlandinu Guðlaugstungum til 
norðurs og til vesturs að fyrirhuguðu 
friðlandi í Kerlingarfjöllum sem unnið 
er að þessi misserin. Þannig mun 
verða hægt að tengja svæðin saman 

í eina heild hvað varðar m.a. vernd, 
landvörslu og umsýslu. 

Aukin vernd miðhálendisins er 
einmitt eitt af megin áherslumálum 
mínum sem umhverfis- og auðlinda-
ráðherra og er nefnt sérstaklega í 
stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinn-
ar. Að mínu mati fellur stækkun á 
friðlandi Þjórsárvera sem og fyrir-
hugað friðland í Kerlingarfjöllum vel 
að þeirri vinnu og lít ég á þau áform 
sem mikilvæg skref í átt að aukinni 
vernd þess stórbrotna svæðis sem 
miðhálendið er. 

Stækkun friðlands-
ins í Þjórsárverum

Björt Ólafsdóttir, umhverfisráðherra skrifar:

Það er þjóðarskömm að þús-
undir barna á Íslandi geti ekki 
tekið þátt í félagsstörfum og 

íþróttastarfi vegna þess að foreldrarn-
ir eiga ekki peninga nema rétt fyrir 
fæði, klæði og húsnæði. Börn í þessari 
stöðu tengjast oft ekki jafnöldrum sín-
um og skólafélögum félagslega, verða 
út undan og eru vansæl. Og tónlistar-
nám á Íslandi er nánast einungis fyrir 
börn tekjuhárra foreldra og því verður 
að breyta. 

Bestu skólakerfi heims eru þau sem 
leggja áherslu á jöfnuð þannig að fé-
lagsleg og fjárhagsleg staða nemenda 
hefur ekki áhrif á möguleika þeirra til 
góðrar menntunar. Til að vinna að ár-
angursríku skólastarfi þarf að tryggja 
öllum nemendum jöfn tækifæri. 
Bakgrunnur nemenda, þ.e. viðhorf 
foreldra til menntunar og væntingar 
þeirra til barna sinna skipta miklu 
máli fyrir námsárangur. Skólinn þarf 
að koma ákveðið til móts við nem-
endur, hvetja þá, styðja og örva, eins 
og kostur er ef foreldrar standa ekki 
nægilega með þeim eða geta það ekki 
einhverra hluta vegna. 

Skólinn skiptir máli
Í öllum skólum ætti leiðarljósið að 
vera jöfnuður og umburðarlyndi og 
huga jafnt að góðum árangri og vellíð-

an barna. Virkt samstarf kennara inn-
an skóla og á milli skóla stuðlar að 
bættum árangri. Að menntun hvers 
barns, koma margir kennarar og 
starfsmenn skóla, allt frá leikskóla til 
framhaldsskóla. Öll umræða um að 
árangurstengja laun kennara er því á 
algerum villigötum og án nokkurra 

raka. Tryggjum öllum kennurum góð 
laun og sýnum störfum þeirra með 
börnunum okkar virðingu. Ýtum 
frekar undir samstarf um gott og 
árangursríkt skólastarf og faglegan 
metnað en að hlusta á bull nýfrjáls-
hyggjufólks um yfirburði einkarekstr-
ar og samkeppni um fjármagn innan 
skóla og á milli þeirra.

Forgangsröðun stjórnvalda hvort 
sem er ríkisins eða sveitarfélaga skiptir 
börnin miklu máli, þ.e. að málefnum 
barna og ungra fjölskyldna sé raðað 
framar. Staða barna efnaminni fjöl-
skyldna er óásættanleg. Við erum rík 
þjóð og eigum að jafna lífsgæði allra 
barna. Það er hægt og við höfum efni 
á því!

„Tryggjum 
öllum 

kennurum góð 
laun og sýnum 
störfum þeirra með 
börnunum okkar 
virðingu.

Börn og jöfnuður
oddný g. Harðardóttir, alþingismaður skrifar:

„Ég hef því 
tekið friðlýs-

ingaráformin frá 
2013 upp að nýju 
með það fyrir aug-
um að ljúka þeim.

„Margir 
telja að 

Sigmundur Davíð 
Gunnlaugsson, 
fyrrverandi 
forsætisráðherra, 
breyti 
málfundarfélagi 
sínu í flokk og 
sprengi upp 
stöðuna hægra 
megin við miðju.

Björt Ólafsdóttir ráðherra í 
Umhverfis- og auðlinda-
ráðuneytið hélt fund ásamt 

starfsmönnum ráðuneytisins með 
sveitarstjórnarmönnum í Miðgarði á 
Hvolsvelli. Kynntar voru hugmyndir 
um Miðhálendisþjóðgarð og vinnu 
sem fram hefur farið að hálfu ráðu-
neytisins. Fróðlegur og góður fundur. 
Skoðanir eru skiptar en fundir sem 
þessir afar mikilvægir.

Umhverfisráðherra 
fundar með sveitarstjórn

lEiðari

Sigmundur gæti 
sprengt upp 
stöðuna á hægri 
vængnum.

björt 
Ólafsdóttir

Oddný g. 
Harðardóttir
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Með verkefninu Skaftár-
hreppur til framtíðar fylgir 
sjóður ætlaður til frum-

kvæðisverkefna innan sveitarfélagsins. 
Verkefnin þurfa að styðja við fram-
tíðarsýn og markmið Skaftárhrepps til 
framtíðar. Ekki er gerð krafa um mót-
framlag en jafnan er það talið verk-
efnum til framdráttar ef þau laða fram 
krafta þátttakenda í samræmi við þá 
hugsun sem liggur til grundvallar ver-
kefninu Brothættar byggðir. Enn frem-
ur styrkir það verkefni ef þau leiða til 
samstarfs aðila innan héraðs og/eða til 
samstarfs við aðila utan héraðs.

Þrisvar hefur verið úthlutað úr 
sjóðnum. Alls til 25 áhugaverðra og 
fjölbreyttra verkefna. Meðal þeirra 

er gerð fræðslustígs við Hótel Laka, 
pílagrímagöngur (kortlagning leiða 
milli klaustra í Skaftárhreppi), 
hjólaferðir allt árið, handverkssmiðja, 
feldfjárrækt og styrkur til gerðar 
handrits bókar um verkefnið Arf og 
hinar fornu ferðaleiðir í Skaftárhreppi 
og sagnir sem þeim tengjast. 

Nú hefur verið auglýst að nýju eftir 
umsóknum um styrki úr sjóðnum. Frestur 
er til og með 9. september. Það verður 
spennandi að sjá hvað verður sótt um en 
alls eru átta milljónir til ráðstöfunar.

Allar upplýsingar og eyðublöð eru 
á www.klaustur.is Eirný Vals veitir 
upplýsingar og aðstoð, sími 869 0746 
og eirny@klaustur.is. Einnig er bent á 
ráðgjafa, sjá upplýsingar á www.sass.is

Mikill meirihluti Íslendinga 
á sér rætur í sveitum og 
þorpum úti við sjó. Þar 

bjuggu afar og ömmur flestra, tveim-
ur til fjórum kynslóðum á undan 
okkur. Þrátt fyrir samþjöppunina í 
stóra kjarna og á höfuðborgarsvæðið 
erum við enn að mestu háð náttúr-
unytjum. Í þær hefur bæst ný vídd. 
Við skynjum loksins að nytjarnar 
eru takmörkum háðar, verða að vera 
sjálfbærar og lúta umhverfisvernd. 
Verndin kemur samt ekki í veg fyrir 
að við röskum umhverfinu, breytum 
náttúrulegum aðstæðum á tiltekn-
um svæðum og byggjum mannvirki. 
Nægir að nefna tún, vegi, hafnir, 
virkjanir og húsnæði. Þá gildir að 
fara fram með varkárni, nytja auð-
lindir með sjálfbærum hætti og 
dreifa álagi á þær og umhverfið sem 
mest. Samtímis verðum við að kljást 
við afleiðingar aldalangrar rányrkju. 
Hún stafaði oftast af fyrirhyggjuleysi 
og þekkingarskorti.

Innan þessa ramma stöndum við 
frammi fyrir byggðaþróun sem er 
í ósamræmi við samtímann. Ekki 
þó við sanngjarnar kröfur um góð-
ar samgöngur, skilvirkt mennta- og 
heilsukerfi, traust innra samband 
og starfræna væðingu samfélagsins 
eða orkuöryggi. Nei, ósamræmið 
kemur fram í hrörnun byggðakjarna 
og sveitasamfélaga í flestum lands-
hlutum. Í stað þess að tryggja góðar 
aðstæður alls staðar og skynja og 
viðurkenna að öflug landsbyggð er 
nauðsynleg, eru teknar ákvarðanir 
sem veikja samfélögin. Það gerist 
ýmist með því að kippt er atvinnu-
grunni undan fólki eða dregið er 
árum og áratugum saman að nú-
tímavæða staði og svæði. Augljóst 

er að aflamarkskerfið hefur valdið 
miklu tjóni í þessum efnum og gall-
ar í landbúnaðarkerfinu gera vexti 
til sveita víða erfitt fyrir. Sparnað-
ur í vegamálum og hægagangur í 
lagningu þrífasa rafmagnstauga og 
tryggra orkutenginga, ásamt allt of 
seinkominni ljósleiðaralagningu, 
hafa valdið öfugþróun á mörgum 
svæðum. Samþjöppun í skóla- og 
heilbrigðismálum hefur víða gengið 
of langt.

Öflug landsbyggð er hvorki 
byrði á samfélaginu né í ósamræmi 
við framfarir í umhverfismálum. 
Þvert á móti. Ríkið jafnt sem fyrir-
tæki fjárfesta í bjartari framtíð með 
framlögum til innviða, fyrirtækja 
og þekkingarstarfa úti á landi. Það 
borgar sig að gera út á nálæg fiski-
mið, það borgar sig að nýta landkosti 
sem víðast, það borgar sig að nýta 
staðbundna þekkingu við nýsköp-

un og það borgar sig að gera fólki 
kleift að hafa ólíkar skoðanir á lífs-
gæðum og geta búið bæði dreift og 
þétt. Við þessa kosti bætist svo mál 
málanna: Vinnan gegn óæskilegum 
umhverfisbreytingum og hlýnun 
loftslagsins. Við náum þar árangri 
með því að bæta staðbundna þjón-
ustu og verslun,  minnka orkunotkun 
í samgöngum, útgerð og landbún-
aði, laða fólk og nýsköpun til staða 
utan 4-5 stærstu bæja. Afmiðjun og 
meiri samneysla eru lykilorð. Um 
leið stuðlum við að fjölmenningu: 
Hún snýst ekki aðeins um menningu 
ólíkra þjóða. Fjölmenning felst líka í 
dreifðri búsetu og ólíkri reynslu fólks 
eftir landshlutum og störfum.

Þannig er komið nú til dags að 
við skulum horfa til Bakkafjarðar og 
Bíldudals, fordómalaust, vinsamlega 
og með framfarir í huga. Aðgerðir 
sem stuðla að fjölbreyttri atvinnu, 
mannvænlegu umhverfi og sjálf-
bærri þróun eiga að vera til umræðu 
og framkvæmda. Fjárhagsleg hag-
kvæmni er ekki eini mælikvarðinn á 
öflugt samfélag í Bakkadal.

ari Trausti guðmundsson, alþingismaður skrifar:

Bakkadalur?
Frumkvæðisverkefni í 
Brothættum byggðum„Öflug lands-

byggð er 
hvorki byrði á 
samfélaginu né 
í ósamræmi við 
framfarir í um-
hverfismálum.

Menningarráð Hrútavinafé-
lagsins Örvars á Suðurlandi 
fundaði , föstudaginn 11. 

ágúst 2017, í Bókakaffinu á Selfossi.
Fjölmörg mál voru á dagskrá.  Hæst 

fór trúlega pólitík og kosningar til 
sveitarstjórna í lok maí 2018. Farið var 
yfir fyrri kosningar; skoðanakannanir, 
spár og úrslit sem og spár til margra 
kosninga.  

Ort var í þeim anda og framtíðar-
sýn á ýmsan máta:

Kosningarnar koma brátt
komið stuð í alla.
Meirihlutans mikla sátt
mæðulaust skal falla.

Í fundinum tóku þátt: Jóhann Páll 
Helgason, Kristján Runólfsson, Björn 
Ingi Bjarnason, Davíð Kristjánsson og 
Ragnar Helgi Pétursson.

Bjarni Harðarson, vert í Bókafaffinu 
og bókaútgjefandi og f.v. alþingismaður 
fagnaði fundargestum í upphafi fundar.

menningarráð hrúta-
vinafélagsins fundaði

F.v.: björn Ingi bjarnason, Jóhann Páll Helgason, Kristján runólfsson og Davíð Kristjánsson.

ari trausti guðmundsson
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Austurvegur 39a
          Selfossi

Til sölu bjartar 
og vel skipulagðar 

íbúðir fyrir 50 ára og 
eldri í hjarta bæjarins.

Söluaðilar:

Austurvegur 39a 
Selfossi
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Skógræktarfélag Eyrarbakka 
bauð félagsmönnum og fjöl-
skyldum þeirra til veglegrar 

hátíðar í trjálundi félagsins í Hallskoti 
rétt ofan Eyrarbakka laugardaginn 12. 
ágúst sl. Félagið hefur umsjón með 
Hallskoti samkvæmt samningi þar um 
við Sveitarfélagið Árborg.

Á síðustu árum hefur félagið unnið 

mikið og gott starf í Hallskoti og er þar 
mikil útivistarparadís. Nú í sumar var 
t.d. byggt þjónustuhús með salernum 
og pallar til útiveru. Samkoman var 
fjölmenn og heppnaðist sérlega vel 
með leikjum og grillveislu. Margir 
félagsmanna gistu síðan í Hallskoti.

Björn Ingi Bjarnason færði til 
myndar.

Hallskotshátíð



9   31. ágúst 2017

Bókaútgáfan Sæmundur hefur 
endurútgefið bókina Konan í 
dalnum og dæturnar sjö. 

Bók þessi kom út árið 1954 og 
var söguhetjan Moníka Helgadótt-
ir þá 53 ára að aldri. Hún bjó þá og 
um áratugi þar á eftir ekkja á sínu 
afskekkta býli með sjö dætrum og 
einkasyni. 

 Í sex áratugi hefur bókin Kon-
an í dalnum og dæturnar sjö verið 
umsetin í fornbókaverslunum og á 
bókasöfnum. Hún nýtur nú meiri 
vinsælda en nokkur önnur bók Guð-
mundar G. Hagalín.

 Í meðförum Hagalíns verður 
Moníka á Merkigili ekki aðeins barn-

mörg húsfreyja í sveit heldur tákn-
mynd íslensku sveitakonunnar. Kon-
unnar sem borið hefur þjóð sína í 
móðurörmum og umvafið hana með 
fórnfýsi og kærleika öld eftir öld.

Konan í dalnum og dæturnar sjö 
kemur nú út í nákvæmri eftirgerð 
fyrri útgáfu með stuttum eftirmála 
sem unninn er í samvinnu við Skarp-
héðin, einkason Moníku.

Konan í dalnum og dæturnar sjö 
er harðspjalda bók með lausblaða-
kápu. 344 síður. 

ISBN 978-9935-465-71-9. Leið-
beinandi verð kr. 6.490,- en hún 
verður fyrst um sinn seld á sumartil-
boði sem er 4.990 kr.

Sænski unglingabókahöfundurinn 
Kim M. Kimselius kemur til Ís-
lands hinn 3. september og mun 

dveljast hér í rétta viku, til 10. septem-
ber. Á meðan á Íslandsdvölinni stendur 
mun hún heimsækja skóla og bókasöfn, 
flytja fyrirlestra, segja frá höfundarverki 
sínu og störfum, spjalla við nemendur 
og aðra viðstadda og kynna nýja bók 
sína – Svartadauða – sem kemur út á 
íslensku um þessar mundir.

Kim Kimselius er í hópi vinsælustu 
og afkastamestu barna- og unglinga-
bókahöfunda í Svíþjóð og sumar bæk-
ur hennar hafa verið þýddar á mörg 
tungumál, þar á meðal sex á íslensku: 
Aftur til Pompei, Ég er ekki norn, 
Bölvun faraós, Fallöxin, Töfrasverðið 
og loks Svartidauði sem einmitt kem-
ur út í þessari viku. Urður bókafélag á 
Hellu hefur gefið bækurnar út. Þær eru 
allar um ævintýri og tímaflakk  ung-
linganna Ramónu og Theós og vina 
þeirra, ævintýrabækur sem byggja á 
raunverulegum atburðum í sögunni 
og eru í senn spennandi og mjög fróð-

legar aflestrar. Í hverri bók er sérstakur 
staðreyndakafli sem auðveldar lesend-
um að átta sig á ýmsum þáttum efnis-
ins og að setja það í sögulegt samhengi. 
Margar þessara bóka hafa verið notað-
ar sem ítarefni í sögukennslu í sænsk-
um skólum og þótt þær teljist almennt 
til unglingabóka höfða þær einnig til 
eldri lesenda – njóta vinsælda meðal 
unglinga á öllum aldri.

Kim er ötull og vinsæll fyrirlesari, 
ferðast víða og hefur haldið námskeið 
og skrifað bækur um ritlist og ritsmíðar.

vinsæll sænskur rit-
höfundur á Suðurlandi

hetjusaga hagalíns 
um moniku á merki-
gili endurútgefin

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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5. kafli

Hafi daunninn í húsinu verið vond-
ur var hann ekkert samanborið við sæta 
og kæfandi fnykinn sem nú lagði á móti 
þeim. Þau stigu ósjálfrátt nokkur skref 
aftur á bak til að forðast þessa hræðilegu 
lykt sem kom þeim til að kúgast. Ramóna 
horfði á Minette sem hélt rósinni þétt 
við vitin og skildi nú hvers vegna stúlkan 
sleppti ekki blóminu. Hún notaði rósina til 
þess að ilmurinn af henni kæfði dauninn. 

Þar hafði Ramóna rangt fyrir sér. 
Minette trúði því að ef hún væri með 
góða lykt við vitin hlyti hún ekki sömu 
örlög og Filippó móðurbróðir hennar 
sem lá þarna í herberginu.

„Hvað hefur gerst?“ másaði Theó og 
reyndi að forðast að anda með munnin-
um eins og það hjálpaði til við að útiloka 
lyktina. Minette yppti öxlum og horfði 
raunamædd á þau.

„Nákvæmlega það sama og hjá öll-
um öðrum,“ sagði hún og gekk að næstu 
dyrum, opnaði þær og beið eftir að 
Ram¬óna og Theó litu inn. 

Þau fóru ófús á eftir henni og litu inn 
í herbergið en sáu ekkert, ekki frekar en 
í hinu herberginu. Gluggahlerarnir voru 
lokaðir og dimmt var í herberginu en 
þarna var sami ógeðslegi fnykurinn. 

„Af hverju er þessi daunn?“ spurði 
Ramóna hóstandi og sneri sér frá dyr-
unum. 

„Í þessu herbergi?“ spurði Minette. 
Theó og Ramóna vildu fá að vita hvað 

lyktaði svona illa. Annaðhvort hlaut það 
að vera eitthvað sem var í herberginu eða 
einhvers staðar annars staðar í húsinu. Þau 
kinkuðu bæði kolli og herptu varirnar til 
að verjast ógleðinni sem helltist yfir þau. 

„Lyktin í þessu herbergi...“ hélt 

Minette áfram, „er af Ísabellu frænku 
minni. Í hinu herberginu var hún af Fil-
ippó frænda mínum og í þessu...“ Hún 
færði sig að næstu dyrum og opnaði þær, 
„er hún af herra Guiseppó, og hér...“ Hún 
færði sig að þar næstu dyrum. 

„ÞETTA ER NÓG!“ hrópaði Theó 
og færði sig að veggnum hinum megin 
við ganginn. Hann vissi að á fjórtándu 
öld hafði fólk ekki alltaf lagt mikla 
áherslu á hreinlæti en gat ekki skilið að 
svona vond lykt gæti verið að nokkurri 
manneskju ef hún væri ekki... væri ekki 
dauð! Varla gat þó þetta fólk verið dáið? 
Minette hafði sagt að allir hefðu verið í 
veislu kvöldið áður, étið, drukkið, sung-
ið og verið glaðir. Hvernig gat þá fólkið 
verið dáið? Hrikaleg hugsun læddist að 
honum og hann leit skelfingu lostinn á 
Minette. Hvernig gat Minette verið á lífi 
ef allir aðrir voru dánir? Eina skýringin 
sem honum kom til hugar var að HÚN 
hefði drepið allt fólkið. En hvers vegna? 

Ramóna hafði dregið sömu álykt-
un og starði óttaslegin á Minette. Hún 
flýtti sér að grípa fyrir vitin til að útiloka 
þennan hræðilega óþef og vissi að annars 
færi hún bráðum að gubba.

Minette stundi, gekk að stiganum og 
benti þeim að elta sig. 

Ramóna og Theó litu hvort á ann-
að. Þau vildu en vildu þó ekki fara inn 
í eitt herbergið og kanna aðstæður en 
þorðu það hreinlega ekki. Augljóst var 
að Minette var dauðhrædd við það sem 
var í herbergjunum. Mikinn kjark hafði 
þurft til að sýna þeim þetta, en hún þorði 
ekki heldur að fara inn í herbergin. Og 
nú hljóp hún næstum niður stigann og 
kallaði til þeirra:

„Flýtið ykkur niður! Ekki vera þarna 
lengur! Komið!“ 

Theó og Ramónu flýttu sér að fara að 
ráðum hennar. Þau hlupu á eftir henni 
og lá allt í einu svo mikið á að komast 
í burtu frá því sem var í þessum her-
bergjum að þau flæktust hvort fyrir öðru 
og voru næstum dottin niður stigann. 
Hrollur fór um þau þegar þau hugsuðu 
um að þau höfðu ætlað að fara inn í þessi 
herbergi til að kanna þau. 

Minette hvarf inn í eldhúsið og skellti 
á eftir sér. Theó og Ramóna eltu hana og 
flýttu sér jafn mikið og hún að skella á 
eftir sér. Theó hallaði sér upp að hurðinni 
eins og hann væri hræddur um að eitt-
hvað ógeðslegt hefði elt þau og reyndi að 
komast inn í eldhúsið. 

Ramóna lét fallast niður á stól og 
grúfði andlitið í höndunum en kíkti út á 
milli fingranna á Minette sem stóð með 
bakið upp við skáp og horfði á þau. 

„Hvað er á efri hæðinni?“ spurði 
Ramóna. 

„Ég sagði ykkur það. Móðurbróðir 
minn, frænka mín og...“ 

„Nei! Nei! NEI!,“ hrópaði Ramóna. 
„Ég er að tala um dauninn, þessa hrika-
legu sætu og kæfandi lykt...“ 

Minette greip fram í. „Eins og ég 
sagði ykkur eru það frændi minn, 
frænka mín og...“

„Minette?“ greip Theó fram í. „Áttu 
við að lyktin sé af þessu fólki?“ 

Minette kinkaði kolli, leit svo niður 
og starði niður á gólfið. 

Theó náði að sjá að tár blikuðu í aug-
um hennar á bak við svarta lokkaflóðið. 
Axlirnar hristust. Hún grét. 

Theó hraðaði sér til hennar, tók í 
hugsunarleysi utan um axlir hennar og 
dró hana til sín. Hann strauk blíðlega yfir 
hár hennar og hélt henni fast þegar hún 
reyndi að losa sig. 

„Svona, svona,“ sagði hann lágt 
eins og hann væri að tala við lítið barn. 
„Gráttu bara.“

„Slepptu mér!“ æpti Minette og reif 
sig lausa úr greipum Theós. 

„Slepptu henni!“ sagði Ramóna sem 
skyndilega fann til afbrýði og var um leið 
óróleg yfir framkomu stúlkunnar. 

Theó sleppti stúlkunni sem andaði 
ótt og títt og færði sig frá honum.

 „Æ, hvað hefurðu gert, hvað hefurðu 
gert!“ hrópaði hún. 

„Við höfum greinilega mismunandi 
skoðun á því, að öðrum kosti værirðu 
ekki svona hrædd. Nú finnst mér að þú 
ættir að segja okkur alla söguna,“ sagði 
Theó. Hann fór til Ramónu, settist hjá 
henni og tók í höndina sem hún rétti 
honum. 

Minette þurrkaði tárin af kinnun-
um og gekk að borðinu. Þar settist hún 
andspænis Theó og Ramónu og horfði 
hvasst á þau. 

„Ég hef engu logið og bara sagt ykkur 
sannleikann. En þið hafið ekki skilið það 
sem ég sagði.“ 

„Nei, augljóslega ekki,“ sagði 
Ramóna og hnyklaði brýnnar. 

„Vertu nú svo elskuleg að segja okk-
ur hvað það er sem við höfum ekki 
skilið,“ sagði Theó. Hann sleppti hönd 

Ramónu, lagðist fram á olnbogana og 
horfði rannsakandi á grátbólgið andlit 
Minette. 

Þótt Minette virtist halda eldhúsinu 
tandurhreinu var augljóst að hún hugs-
aði ekki jafn mikið um eigið hreinlæti. 
Theó sá á taumunum eftir tárin að hör-
undslitur hennar var töluvert ljósari en 
hann hafði haldið. 

„Þarna uppi,“ sagði Minette og 
kinkaði kolli upp í loftið til að sýna 
að hún væri að tala um efri hæðina. 
„Þarna uppi liggja margir ættingjar 
mínir og vinir frænda míns og frænku. 
Það er vond lykt af þeim. Já, það er mik-
ill óþefur af þeim, en hann er ekki verri 
en daunninn annars staðar í borginni. 
Þið segist hafa flust til í tíma og það er 
nokkuð sem ég á erfitt með að trúa. Ég 
verð þó að láta mér þá skýringu nægja og 
telja hana trúverðuga vegna þess að þá 
skil ég að ykkur gafst ekki tími til að sjá 
hvað er að gerast í borginni áður en ég 
dró ykkur inn um dyrnar. Er það rétt?“ 

Vá, hugsaði Theó, allt í einu virðist 
hún svo róleg og yfirveguð. Hann kink-
aði kolli og sá útundan sér að Ramóna 
gerði það líka. 

„Þá vitið þið ekki að alvarleg farsótt 
geisar í borginni. Haugar af líkum liggja 
á götunum, fólk gengur um og pískar 
sig, krýpur á kné, ber krossa sem eru svo 
þungir að það skríður næstum, syngur 
sálma og lofar Guð og biður hann að 
fyrirgefa mannkyninu syndir þess og...“ 

Minette þagnaði og horfði á Theó og 
Ramónu. 

„Það biður Guð að taka farsóttina frá 
okkur. En ég held að Guð hafi yfirgefið 
okkur. Við hljótum að hafa gert eitthvað 
viðurstyggilegt fyrst hann sendi okkur 
svona hræðilega farsótt. Í gær var veisla 
og allir hlógu og voru glaðir. Í dag liggja 
þeir allir dánir í rúmum sínum og daun 
leggur af þeim. Þeir eru með stóra dökka 
bletti á þeim líkamshlutum sem ég hef 
séð. En ég hef ekki snert þá. Jú... ég snerti 
frænda minn í morgun þegar hann vildi 
ekki vakna. Ég fór inn til hans eins og 
venjulega og opnaði rifu á gluggahlerana 
til að 38 39 fá birtu inn í herbergið. Hann 
er vanur að vakna við það. Hann vill ekki 
að ég opni hlerana alveg, þá skammar 
hann mig. Hann... hann vill vakna mjúk-
lega og varlega. Þess vegna tiplaði ég á tám 
að rúminu hans þegar hann vaknaði ekki 
við dagsbirtuna. Ég lagði höndina á hand-
legg hans, strauk hann varlega og hvísl-
aði nafnið hans. Hann var svo kaldur. Ég 
snerti vanga hans en hann var líka kald-
ur. Og þá sá ég... þá sá ég að augun voru 
galopin og störðu á mig án þess að sjá. 

Ég hljóp inn til Ísabellu frænku til að 
vekja hana og segja henni þessi hörmu-
legu tíðindi. Ég gaf mér ekki einu sinni 
tíma til að opna gluggahlerana. Sama 
ógeðslega lyktin var í herberginu hennar 
og ég þurfti ekki að snerta hana til að vita 
að hún væri líka dáin. Ég fór inn í hvert 
herbergið á fætur öðru og allir lágu jafn 
kaldir og stirðir í rúmunum með dökka 
bletti á húðinni. Óþef lagði af öllum og 
allir voru dánir... allir nema ég. Ég varð 
dauðhrædd og flýtti mér að loka öllum 
dyrunum aftur. Svo fór ég í eldhúsið sem 
var fullt af óhreinu leirtaui frá því í gær-
kvöld. Ég hef þvegið og skrúbbað í allan 
morgun því ég vissi ekki hvað annað ég 
gæti gert. En rétt áðan heyrði ég áköf 
hróp að utan. Það voru ekki venjulegu 
sársauka- og örvæntingarópin sem nú 
heyrast alls staðar. Ég varð forvitin og 
opnaði dyrnar. Þá sá ég ykkur koma 
hlaupandi fyrir hornið eins og kanínur 
á flótta undan veiðimanni. Ég veit ekki 
hvað kom mér til að stinga handleggn-
um út og draga ykkur hingað inn...en 
eitthvað kom mér til að gera það og ég 
vona af öllu hjarta að ég hafi gert rétt og 
að þið getið hjálpað mér. En... ég trúi því 
ekki að neina hjálp sér að fá, hvorki fyrir 
mig né ykkur. Allra síst eftir að þú tókst 
utan um mig, Theó. Sá sem hefur verið 
nálægt einhverjum sem dó úr sóttinni 
deyr líka eftir nokkra daga. Ég ber senni-
lega smit og mun örugglega deyja. Mér 
þykir þetta leitt ykkar vegna því nú eruð 
þið sennilega bæði smituð. Ef þið segið 
satt um að hafa flust til í tíma gátuð þið 
ekki valið óheppilegra tíma til að koma 
hingað. 

Hér bíður ykkar ekkert nema 
dauðinn!“

Bókarkafli úr bók kim kimselius Svartidauði:

SvarTidauði



 
Tæki til vetrarþjónustu 

Þurrkbox

Þurrktæki
Er rakastigið of hátt?

Tilboð
frá kr44.990

Vatnshitablásarar

Öflugir blásarar með 
þykkar kopar pípum 
og léttari hönnun.

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

Tilboð
89.990 Í þakrennur

Hitavír

Haltu rennunum 
hreinum í vetur.

Tilboð
3 fyrir 2

Tilboð
kr. / m1.450

í ferðavagnin 
fyrir veturinn
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Þeir Adler-Olsen og Pierre Lem-
aitre hafa farið á kostum í fanta 
góðum spennusögum sínum á 

undanförnum árum. Forlagið gefur nú 
út íslenskar þýðingar á tveimur nýjum 
bókum frá hinum danska Adler-Olsen 
og franska Lemaitre og verða lesendur 
þeirra ekki sviknir af þeim.

Adler-Olsen heldur áfram með tíu 
bóka röð sína um Carl Mörk og Deild 
Q í afætum og enn magnast spenn-
an í þessum meinfyndnu en myrku 

sögum. Adler sver sig í ætt norrænu 
spennusögunnar og er mjög samfé-
lagslegur í sögum sínum. Nú beinir 
hann nú sjónum að bótasvikum úr 
velferðarríkinu í Afætum. Mjög ster-
kri og vel skrifaðri skáldsögu sem 
heldur lesendum sannarlega við efnið 
í sagnaröðinni um Deild Q.

Lemaitre lokar þriggja bóka röðinni 
af Parísarlögunni Camille í samnefndri 
bók. Franski stíllinn er skemmtilega 
frábrugðinn þeim norræna. Hraður, 

hrottafenginn og blátt áfram. Lemaitre 
skapar, rétt einsog Adler-Olsen, einkar 
áhugaverða persónu í flokki sínum og 
lokar hér hringnum í einni af bestu 
spennusögum seinni ára. 

Þeir sem lásu fyrri bækurnar tvær 
ættu ekki að láta þessa fram hjá sér 
fara, en hún gefur hinum, Alex og 
Irene, ekkert eftir nema síður væri. 
Úrvals útgáfa hjá Forlaginu í vönduð-
um þýðingum.

 bgs

Meinfyndnar 
og myrkar sögur

guðni Ágústsson, f.v. landbún-
aðarráðherra og heiðursfor-
seti Hrútavinafélagsins Örv-

ars á Suðurlandi, prédikaði við messu 
hjá séra Hjálmari Jónssyni í Dóm-
kirkjunni í Reykjavík í vor. Það var á 

uppstigningardegi sem jafnframt var 
dagur aldraðra.

Séra Hjálmar Jónsson hefur eftir 
messuna sett í góða vísu hvar hann sér 
hvað Guðni hefði orðið frábær prestur 
ef hann hefði lagt það fyrir sig...

Það sem Guðni gerir best
gleður allan múginn
en þar fór afbragsefni í prest
algjörlega í súginn.

Guðni  góður prestur

guðni ágústsson prédikar 
í Dómkirkjunni í reykjavík 
þann 25. maí sl. Séra Hjálmar 
Jónsson situr inn við altarið. 
ljósm.: björn Ingi bjarnason. 

Leikskólaráðgjafi
hjá skólaþjónustu Árborgar

Fræðslusvið Árborgar auglýsir lausa til umsóknar stöðu 
leikskólaráðgjafa. Við leitum að metnaðarfullum einstaklingi 
með brennandi áhuga á skólaþróun. Skólaþjónusta og skólar í 
sveitarfélaginu vinna að styrkingu heildstæðrar nærþjónustu við 
börn, foreldra og skóla. Áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun, 
öflug tengsl skóla og skólastiga og fjölbreytileg skólaþróunar-
verkefni sem unnin eru í anda lærdómssamfélagsins.

Helstu verkefni
• Ráðgjöf til starfsfólks leikskóla varðandi starfshætti og starfsþróun
• Þátttaka í fag- og nemendateymum skóla og skólaþjónustu
• Þróun úrræða fyrir börn í samstarfi skóla, skólaþjónustu o.fl.
• Ráðgjöf og stuðningur við skólastjórnendur í  

starfsmannamálum o.fl.
• Ráðgjöf og fræðsla til foreldra leikskólabarna
• Stuðningur við áætlanagerð leikskóla, skimanir og þróunarstarf  
• Aðstoð við mat á sérkennsluþörf leikskóla
• Aðstoð við fyrirlögn, úrvinnslu og túlkun skimana
• Verkefni á sviði daggæslumála 
• Ýmis önnur verkefni á skrifstofu skólaþjónustu

Menntunar- og hæfniskröfur
• Leyfisbréf leikskólakennara og reynsla af starfi í  

leikskóla er skilyrði
• Framhaldsmenntun á sviði uppeldis- og  

kennslufræða er æskileg 
• Góðir skipulagshæfileikar og hæfni í mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af ráðgjafarstörfum og rekstri  

leikskóla er æskileg
• Færni í að tjá sig í ræðu og riti

Frekari upplýsingar veitir Þorsteinn Hjartarson, fræðslustjóri, 
sími 480-1900, 852-3918. Áhugasamir geta sent umsóknir 
á skolathjonusta@arborg.is eða í pósti merktum fræðslu-
sviði Árborgar v/leikskólaráðgjafa, Austurvegi 2, 800 Selfoss. 
Umsóknarfrestur er til 15. september 2017. Starfið hæfir jafnt 
konum sem körlum. Laun fara eftir kjarasamningi launanefndar 
sveitarfélaga og viðeigandi stéttarfélags.

Hitaveitu &   
        gasskápar

Blikksmiðjan Vík ehf   /   Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi  /  kt.  4309850279  /   Sími: 557-1555  /   blikkvik@blikkvik.is

fyrir sumarbústaði og heimili

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

Gasskápar
Eigum gasskápa á lager. Læsanlegir 
og smíðaðir úr áli.

Láttu ekki stela af þér kútunum!
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Sími 512 5407

gunny@365.is  arnarut@365.is  sigurlaug@365.is

HAMRABORG 20A • KÓPAVOGI 544-4088 • YNJA.IS

Málun bílastæða 
Vélsópun
Malbiksviðgerðir
Bílastæðaskilti
Hellulagnir                           
     5514000-www.verktak.is               

           
erktak.is   

Trjáklippingar
Trjáfellingar

Sláttur
HeimapúttvellirmamaH

rjá
T
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                      Fáið tilboð ykkur

að kostnaðarlausu!
577 4444

OSEA Öryggiskerfi

Vertu þinn eigin öryggisvörður
og áttu þitt eigið öryggiskerfi.

1 stk. hreyfiskynjari
1 stk. hurðaskynjari
2 stk. fjarstýringar

Tilboðsverð kr. 36.136

Dalvegi 16b s:554-2727

  

 
Vefhýsing og heimasíðugerð 

Vefhýsing:  500MB þitt c-panel stjórnborð ótakmörkuð 
e-mail og margt fleirra aðeins 1.000kr á mánuði. 
Heimasíða: fullgerð og birt 48.000kr.  (ATH verð án vsk.) 

Bemar.is            

Álhella 4

Til leigu Glæsileg 107 fm. 3ja herb. íbúð 
í Grafarholti. 4. hæð, lyfta. Leigutími 1 
ár eða lengur. Ásett leiguverð 150.000 
Uppl. í s. 893 3985.

3j.herb 90fm við Teigasel 140þ og 
40-80fm iðnaðarhús Smiðjuv.4a 100þ. 
Mail:se1@internet.is

 Húsnæði óskast

Óska eftir 4-5 herb íbúð
Óska eftir 4-5 herb. íbúð, helst á 108 
svæðinu. Ef þig vantar leigendur sem 
hugsa um eign þín sem sína eigin þá 
erum við fjölskyldan. Toppmeðmæli. 
Uppl. í s. 868 4904.

 Sumarbústaðir

Framleiðum sumarhús, 20 ára reynsla, 
sjá heimasíðu: sumarhus.com s. 615-
2500.

 Geymsluhúsnæði

geymslur.com
Geymslur frá 3990.- kr á mán. 
Í Garðabæ (hjá Ikea) og Reykjavík 
(Fiskislóð) Upphitað, vaktað & 
öryggismyndavélar. S. 555 3464.

www.geymslaeitt.is
Sér geymslur frá 4 til 17 m2. Lágt verð. 
Opið 8-22. Búslóðir, lagerar, bókhald, 
iðnaðarmenn. Upphitað og vaktað. S: 
564-6500

 Bílskúr

BÍLSKÚRSHURÐIR OG 
OPNARAR

UPPSETNING, VIÐHALD, VIÐGERÐIR 
30 ára reynsla.. Hringið í síma 892 7285

 Gisting

Gisting í 2-3 manna stúdíóíbúð í 
gistiheimili við Dugguvog. Verð frá 
8.000 per nótt. S. 824 6692.

ATVINNA

 Atvinna í boði

Óska eftir stýrimanni.
Vantar stýrimann á Valgerði BA45 
skráningarnr. 2340. Í byrjun júní. Uppl. 
í 893 1687 Óskar Gísla.

Vantar fólk í símasölu 2-5 kvöld 
virka daga frá kl.17.30- 21.30. Góðir 
tekjumöguleikar. Lágmarksaldur 20 ára. 
Uppl. í síma 868 4551 eftir hádegi 
virka daga.

Heildverslun
Öflugt heildsölufyrirtæki óskar
eftir að ráða sumarstarfsmann

í fullt starf við afgreiðslu,
pökkun og nótútskrift.
Lágmarksaldur 18 ár
Áhugasamir sendi

umsóknir / fyrirspurnir á 
netfangið:

vinnukraftar@gmail.com

Vilt þú vinna mikið og hafa mikil laun. 
Uppl. Einar 7732100 http://lrisland.
is/einar

Óska eftir vönum manni á hjólavél 
sem getur séð um lóðafrágang og 
hellulagnir og unnið sjálfstætt uppl: 
896 1018 / byggben@simnet.is

Getum tekið nema á samning 
í húsasmíði einnig ósakð eftir 
verkamönnum í allskyns sumarstörf 
896 1018 / byggben@simnet.is

Þríund óskar eftir að ráða 
starfsmann til bar og umsjónastarfa. 
Framtíðarstarf. Lágmarksaldur er 20 
ár. Íslenskukunnátta skilyrði, Icelandic 
skills required. Áhugasamir sendi 
umsókn á thriund@simnet.is

 Atvinna óskast

Rafvirkjanemi á fjórða ári óskar eftir 
sumarstarfi. Vanur raflagnavinnu og 
vinnu við þjónustu og sölustörf. Uppl. 
s: 662 3616 eða fsrafmagn@visir.is

TILKYNNINGAR

 Tapað - Fundið

Kisi minn Prinz týndist af heimili sínu í 
Eskilhlíð aðfararnótt mánud. og er sárt 
saknað. Grá/svart bröndóttur högni 
með hvítar loppur, er gæfur og kelin 
en var um sig gagnvart fólki í fyrstu. 
Þorvaldur í s: 862-1184 Takk :)

Rauðri kerru með svörtum Polan Pro 
Slátturtraktor og Partner sláttuvél var 
stolið frá Dekkverk Garðabæ í nótt. 
Fundarlaun. S 7779848

 Tilkynningar

Við viljum hjálpa öðrum
Ef þú átt reiðhjól og notar það ekki og 
vilt hjálpa öðrum þá getum við sótt 
það til þín. Við munum gera við það og 
nota til að styrkja þá sem þurfa á hjálp 
að halda. Frekari upplýsingar hjá Birgi í 
s. 849 9872.

 Einkamál
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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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glæsilegt kveðjuhóf 
fyrir Ásthildi

Umhverfisverðlaun 
Rangárþings eystra

kveðjuhóf til heiðurs Ásthildi 
Bjarnadóttur, sérkennslufull-
trúa leikskóla, var haldið í 

Ráðhúsi Árborgar föstudaginn 25. ágúst 
síðastliðinn. Með Ásthildi og Ásmundi 
Sverri Pálssyni, eiginmanni hennar, var 
þar saman komið samstarfsfólk úr Ráð-
húsinu og leikskólunum til að þakka 
henni fyrir samstarfið og vel unnin störf 
til margra ára en hún hefur unnið hjá 
Selfossbæ og síðar Sveitarfélaginu Ár-
borg frá 1. september 1982. 

Ásthildur er einn af helstu brau-

tryðjendum leikskólamála í sveitar-
félaginu og hefur ætíð sýnt mikinn 
áhuga og metnað í að þróa leikskóla-
starfið í samstarfi við starfsfólk 
leikskólanna.  Ásta Stefánsdóttir, 
framkvæmdastjóri Sv. Árborgar, 
þakkaði Ásthildi framlag hennar til 
leikskólamála og færði henni gjöf frá 
Árborg en Þorsteinn Hjartarson sá 
um veislustjórn. Þá ávarpaði Kristín 
Eiríksdóttir, leikskólastjóri Árbæjar, 
samkomuna og kom margt skemmti-
legt fram í tölu hennar. 

Ingibjörg Eiríksdóttir, samstarfs-
kona úr Ráðhúsinu, flutti ávarp og 
færði Ásthildi gjöf. Ásthildur Bjarna-
dóttir er iðulega hrókur alls fagnaðar 
og fór vel á því að marsera undir suð-
ur-amerískri sveiflu um ganga Ráð-
hússins með Ásthildi í broddi fylk-
ingar. Ásthildur Bjarnadóttir endaði 
svo samkomuna með þakkarávarpi.

Suðri sendir þessari einstöku 
sómakonu bestu þakkir fyrir ómet-
anlegt starf á vettvangi fræðslu- og 
uppeldismála á liðnum árum.

umhverfisverðlaun Rangárþings 
eystra 2017 voru afhent á Kjöt-
súpuhátíðinni sl. helgi. Veitt 

eru verðlaun í þremur flokkum og þar 
er Umhverfis- og náttúruverndarnefnd 
sveitarfélagsins sem stendur fyrir valinu. 
Snyrtilegasti garður sveitarfélagsins er 
garðurinn við Stóra Moshvol en þar hafa 
þau hjón Ágúst Ólafsson og Sigríður 
Guðmundsdóttir ræktað garðinn sinn af 
stakri prýði síðustu áratugi. Snyrtilegasta 
býlið er Ásólfsskáli en þar eru ábúendur 

annars vegar Katrín Birna Viðarsdótt-
ir og Sigurður Grétar Ottósson og hins 
vegar Viðar Bjarnason og Þorgerður J. 
Guðmundsdóttir. Allt umhverfi kring-
um býlið er einstaklega vel hirt og til 
mikils sóma. Viðar Bjarnason tók einnig 
við verðlaunum fyrir snyrtilegasta þjón-
ustufyrirtækið í sveitarfélaginu en í ár 
var Skógasafn fyrir valinu. Búið er að 
vinna hörðum höndum að breytingum 
á ásýnd og aðkomu við safnið og safnið 
vel að verðlaununum komið.

fimmtudaginn 31. ágúst stend-
ur Sv. Árborg standa fyrir svo-
kallaðri „tómstundamessu“ í 

íþróttahúsi Vallaskóla í samstarfi við 
grunnskóla, íþróttafélög, æskulýðs-
félög og aðra aðila sem vinna með 
tómstundir barna á leik- og grunn-
skólaaldri í sveitarfélaginu. Allir að-
ilar sem vinna með frítíma barna og 
unglinga fá tækifæri til að kynna starf 
sitt fyrir börnum í grunnskólum og 
elstu bekkjum leikskóla og foreldrum 
þeirra. Má þar nefna meðal annars 
frítímastarf skáta, björgunarsveita, 
tónskóla, félagsmiðstöðvar og kirkju, 
auk þess sem fjölmargar íþróttagrein-
ar verða kynntar.  

Kynningarnar verða tvíþættar. 

Annarsvegar verður kynning fyrir alla 
nemendur grunnskóla Sv. Árborgar á 
milli kl. 10:00 og 14:00 en starfsfólk 
grunnskólanna mun fylgja krökkun-
um yfir í íþróttahús Vallaskóla.

Hinsvegar verður svo opin kynn-
ing á milli kl. 15:30 og 18:30 þar sem 
við vonumst eftir fjölmenni foreldra 
og annarra forráðamanna í fylgd 
barna sinna.  Allir eru velkomnir en 
við bjóðum börn á grunnskólaaldri 
sem og börn í elstu deildum leikskóla 
sérstaklega velkomin ásamt foreldrum 
og forráðamönnum.

Ekki láta þetta tækifæri fram hjá 
ykkur fara til að kynnast öllu því tóm-
stundastarfi sem er í boði fyrir barnið 
þitt í Sveitarfélaginu Árborg.

Tómstundamessa 

ásta, ásthildur 
og Þorsteinn í 
kveðjuhófinu.

FYRIR FLESTAR
GERÐIR BÍLA...

VANRÆKTU EKKI VIÐHALDIÐ!

GORMAR

HÖGGDEYFAR
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veldu öryggi 
veldu Volvo Penta 
hjá brimborg

Volvo Penta á Íslandi Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6

Sími 515 7070
volvopenta.is

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta. 
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum 
gerðum og stærðum báta. Hældrifsvélar, gírvélar, IPS vélbúnaður, 
rafstöðvar og ljósavélar.

• Tökum eldri Volvo Penta vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði 
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager 
• Hjá okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi 
• Tökum að okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði 
• Neyðarþjónusta í boði 
• Gott úrval varahluta á lager
• Þjónustuaðilar um land allt

HAFÐU SAMBAND Í DAG
volvopenta@brimborg.is 

Volvo Penta_Veldu öryggi_255x200mm_20170829.indd   1 29/08/2017   15:34

Fræðslunetið býður í fyrsta sinn nám á ferðamálabraut í samvinnu við 
Ferðamálaskóla MK. Námið hefst í september 2017 og verður hægt að 
stunda það um allt Suðurland. 

• Námið veitir góða atvinnumöguleika í stærstu afvinnugrein Suðurlands. 

• Starfstengt nám sem skiptist í fjögurra anna bóklegt nám og þriggja mánaða 
starfsþjálfun í  ferðaþjónustufyrirtæki.  

• Til að hefja nám á brautinni þarf umsækjandi að hafa lokið stúdentsprófi, 
sveinsprófi eða öðru sambærilegu námi.   

• Þeir sem náð hafa 25 ára aldri og hafa a.m.k. þriggja ára starfsreynslu í greininni, 
geta óskað eftir undanþágu frá inntökuskilyrðum. 

• Nýtt nám á Suðurlandi sem verður fjarkennt í beinni útsendingu. 

• Nánari upplýsingar veitir Sólveig í síma 560 2036 og á netfangið 
solveig@fraedslunet.is  

Ferðamálabraut 
Áfangar         Einingar 

Ferðaenska I og II   4  
Ferðafræði     3 
Ferðalandafræði Íslands  4 
Ferðalandafræði útlanda  3  
Markaðsfræði ferðaþjónustu  3  
Rekstur og fjármál   2 
Skyndihjálp     1  
Stjórnun     1  
Umhverfisfræði ferðaþjónustu 3  
Upplýsingatækni    3 
Viðburðarstjórnun   3 
Þjónustusamskipti    3  
Val      3  
Starfsþjálfun                             15 

Fræðslunetið - símenntun á Suðurlandi| sími 560 2030 | fraedslunet@fraedslunet.is | www.fraedslunet.is 

Innritun stendur yfir til 5. september, nokkur sæti laus
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Auglýsingar: 
 Sími 578 1190 og 

auglysingar@fotspor.is

Ritstjórn: 
Sími 863 5518 og 

sudri.heradsblad@gmail.com

Raddstýrð 
framtíð
Um daginn hlustaði ég á fólk tala 
saman, á netinu um tækni. Ég hef 
gaman af að hlusta á slíkt, sérstaklega 
þegar ginnt er með kynningu á lífeðl-
isfræðilegum mun kvenna og karla. 
Með honum er hægt að styðja hvers 
vegna sumir eru hæfari til einstakra 
verka en aðrir. Svo er áhugavert að 
heyra framtíðarspá. Forritun er fram-
tíðin. Hjúkked, ég er hólpin. 

Í upphafi tölvunáms míns þá var 
lögð mikil áhersla á forritun. Hvað svo 
sem kerfin hétu skiptir ekki máli. Mig 
er farið að dreyma um að eignast bíl 
sem fer í gang þegar ég set þumalinn 
við stýrið. Annar draumur er að eiga 
skáp sem segir, hafðu samband við 
Kaffitár því farið er að ganga á teið. 
Allt yrði raddstýrt. Eins sé ég litla þörf 
fyrir að læra fleiri tungumál. 

Tæknin er slík að öpp snúa töl-
uðu máli á hvaða tungu sem er. Stórt 
framfaraskref verður þegar ég muldra 
í bringu mér (eins og James Bond áður 
fyrr). Te, Earl Grey, með mjólk. Stór 
krús, sjóðandi vatn, án sykurs. Hvar 
sem er í heiminum, einnig á Íslandi. 
Bingó, opinberast dásemdin. Jurta-
seyði, volgt vatn/mokkabollar ÚTI.

Þetta eru fjarlægir draumar. Sumir 
tölvuiðjótar telja að sá sem ekki kunni 
að lesa forritun verði talinn með ólæs-
um, eftir nokkur ár. Þegar ég verð 
áttræð er gert ráð fyrir að notendur 
tækninnar lesi forritunarmál. Tækn-
in verður sífellt lokaðri og raddstýrð. 
Hvers vegna ætti að fara aftur til for-
tíðar, þess tíma sem ég byrjaði að læra 
á tölvur? Í framtíðinni þarf enginn að 
lesa, bara tala.

Baksíðan
Eirný Vals, verkefnastjóri  
Skaftárhrepps til framtíðar skrifar

VERTU LAUS VIÐ
LIÐVERKI

www.artasan.is

Invincible 33" breyting fylgir með
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33"  breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, hvort  
sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 

Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 
Verðmæti: 780.000 kr.

Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

VILDARPUNKTAR ICELANDAIR MEÐ ÖLLUM NÝJUM TOYOTUM

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6
Garðabæ
Sími: 570-5070

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
Akureyri
Sími: 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
Reykjanesbæ
Sími: 420-6600

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

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is
Invincible-pakkinn fylgir ekki með öðrum tilboðum.
Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. 
Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur. 
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Verð frá: 5.350.000 kr.

aukahlutapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

K.J. VERK ehf
Kristján Jónsson

Sími 868-8224
kjverk1@gmail.com
Heiðarhvammi 2
230 Reykjanesbæ

Steinsögun • Kjarnaborun • Múrbrot

Tökum að okkur 
lítil og stór verk 
– Gerum verðtilboð

Auglýsingasíminn er 578 1190


