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Ísland 
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Aðalfundur 
Dynks

Bókin lifir 
tæknina 

Það er mín skoðun að svona mál eigi 
vel heima í almennri kosningu og 
þarf alls ekki að vera flókin fram-

kvæmd. Ég er talsmaður þess að upp-
bygging hefjist á þessu svæði og við höfum 
í dag gildandi skipulag sem almenn sátt 
var um á sínum tíma,“ segir Egger Valur 

Guðmundsson, oddviti S-lista í bæjar-
stjórn Árborgar í grein í Suðra í dag. 

Ásta S. Stefánsdóttir, fram-
kvæmdastjóri sveitarfélagsins og  bæjar-
fulltrúi D-lista segir í sinni grein í blað-
inu um stöðu málsins; „Verði niðurstaða 
bæjarstjórnar sú að samþykkja skipulagið 

verður það sent Skipulagsstofnun til af-
greiðslu. Skipulagsstofnun, sem er óháð 
sveitarfélögunum, fer yfir tillöguna, gætir 
þess að hún sé í samræmi við aðalskipulag 
og að öllum athugasemdum hafi verið 
svarað með fullnægjandi hætti.“ Sjá bls. 
8-9.

Ásta s. og EggErt Valur um 
miðbæjarskipulagið Á sElfossi
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þvottavélar og þurrkarar

Þvottavél
L7FBE840E

Tekur 8 kg af þvotti. 
1400 snúningar. Öll 

hugsanleg þvottakerfi. 
Kolalaus mótor. Íslensk 

notendahandbók. 
verð: 119.900,-

914550043

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

10 ára ábyrgð á mótor

Þvottavél
L6FBE720I

Tekur 7 kg af þvotti. 
1200 snúningar. 

Öll hugsanleg 
þvottakerfi. Íslensk 
notendahandbók. 
verð: 89.900,-  

914913404

3 ára ábyrgð
Íslenskt stjórnborð

ÞURRKaRI
T6DBM720G

Tekur 7 kg af þvotti. 
verð: 99.900,-

916097949
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Út er komin hjá Sæmundi 
bókin Predikarastelpan eftir 
Tapio Koivukari.

Predikarinn Tuulikki er ekki 
mikil fyrir mann að sjá. Ófermd og 
veikluleg stúlkukind fátækra hjóna. 
En þegar Guðsorðið rennur uppúr 
henni í svefndái leggja allir við hlustir. 
Heimsendir er í nánd og það eru síð-
ustu forvöð að gera iðran og yfirbót.

Óvissa eftirstríðsáranna, ógnir 
kalda stríðsins og trúarhiti renna hér 
saman í samfélagi sem er bæði brotið 
og margslungið. Fjölskyldur raðast í 
virðingarstiga eftir hlutverkum sínum 
í stríðinu. Flóttamenn úr Kirjálahér-
uðum Finnlands sem töpuðust til 
Rússa reyna að fóta sig á nýjum 
heimaslóðum.

Saga predikarans Tuulikki er byggð 
á sannsögulegum atburðum og lýsir 
meistaralega bæði góðsemd og djöful-

skap mannanna. 
Predikarastelpan hlaut 

Runeberg-verðlaunin, ein 
virtustu bókmenntaverð-
laun Finna, árið 2016. Áður 
hafa komið út á íslensku tvær 
bækur Tapios Koivukari sem 
voru eins og Predikarastelpan 
þýddar af Sigurði Karlssyni. 
Yfir hafið og í steininn og 
Ariasman — frásaga af hval-
föngurum hlutu báðar frábær-
ar viðtökur lesenda jafnt sem 
gagnrýnenda.

Sigurður Karlsson þýddi.
Predikarastelpan er harð-

spjalda bók með lausblaða-
kápu, 328 síður. 

ISBN 978-9935-465-85-6. 
Leiðbeinandi verð kr. 5.990,- 

Predikarastelpan eftir Tapio Koivukari

sænski unglingabókahöfundurinn 
Kim M. Kimselius kom til Íslands 
í byrjun september. Á meðan á Ís-

landsdvölinni stóð heimsótti hún  fjölda 
skóla og bókasafna, flutti fyrirlestra og 
sagði frá höfundarverki sínu, svaraði 
spurningum nemenda og  kynnti nýja 
bók sína Svartadauða. Ritstjóri Suðra 
ræddi við þennan merka sænska rithöf-
und um ritverk hennar, Íslandsheim-
sóknina og skyggnigáfuna.

Kim Kimselius er í hópi vinsælustu 
og afkastamestu barna- og unglinga-
bókahöfunda í Svíþjóð og hafa nokkrar 
bækur hennar hafa verið þýddar á mörg 
tungumál, þar á meðal sex þeirra á ís-
lensku: Aftur til Pompei, Ég er ekki norn, 
Bölvun faraós, Fallöxin, Töfrasverðið og 
loks Svartidauði sem einmitt kemur út 
í þessari viku. Alls telur höfundarverk 
hennar 45 útgefna bókartitla.

Urður bókafélag á Hellu hefur gef-
ið bækurnar út á Íslandi. Þær eru allar 
um ævintýri og tímaflakk  unglinganna 
Ramónu og Theós og vina þeirra, æv-
intýrabækur sem byggja á raunveruleg-
um atburðum í sögunni og eru í senn 
spennandi og mjög fróðlegar aflestrar. Í 
hverri bók er sérstakur staðreyndakafli 
sem auðveldar lesendum að átta sig á 
ýmsum þáttum efnisins og að setja það í 
sögulegt samhengi. Margar þessara bóka 
hafa verið notaðar sem ítarefni í sögu-
kennslu í sænskum skólum og þótt þær 
teljist almennt til unglingabóka höfða 
þær einnig til eldri lesenda og á Kim 
breiðan hóp lesenda.

„Ég skrifa fyrst og fremst fyrir sjálfa 
mig og því vona ég að bækurnar mínar 
höfði til sem allra flestra. Sögusvið og 
efnivið  sæki ég víða, til dæmis til Íslands 
í tveimur bókanna, þar sem ég fjalla um 
ósýnilega fólkið ykkar; huldufólkið. Í 
hinni kemur Grýla við sögu,“ segir Kim.

Hvernig hófst rithöfundarferill þinn?
Hann hófst þannig að ég skrifaði 

fyrstu bókina mína átta ára gömul, þó 
ekkert hafi komið út eftir mig fyrr en 40 
árum síðar þar sem ég trúði því aldrei 
að skrif mín ættu erindi í útgáfu. Hins-
vegar hef ég alltaf unnið með orð og loks 
þegar fyrsta bókin mín kom út þegar ég 
var rúmlega fimmtug þá gerðist allt mjög 
hratt. Bókin seldist í 11 þúsund eintök-
um fyrstu vikuna og ég varð að hætta 

öðrum störfum til þess að fylgja bókinni 
eftir og sinna fjölmiðlum.“

Nú hafa margir bæði vinsælir og 
áhrifamiklir rithöfundar komið frá Sví-
þjóð, hver þeirra hefur haft mest áhrif á 
þig?

Án efa Selma Lagerlöf. Hún er mik-
ill rithöfundur og hefur haft mest áhrif 
á það hvernig ég skrifa, en einnig lít ég 
mjög upp til Astridar Lindgren en henn-
ar persónugallerí er stórkostlegt enda 
hefur hún notið mikilla vinsælda öll 
þessi ár.“

Kim hefur komið þrisvar sinnum til 
Íslands, fyrst árið 2009. Hún segir Ís-
lendinga bæði opna og vingjarnlega og 
nýtur þess mjög að koma hingað. Hvern-
ig heldur þú sambandi við lesendur og  
er bókin að þínu mati í hættu?

„Samfélagsmiðlarnir hafa nýst mér 
vel við að halda sambandi við lesendur. 
Ég nota þá mikið og þangað fæ ég mörg 
erindi frá lesendum, til dæmis frá ís-
lenskum lesendum mínum. Bókin mun 
lifa af tæknina. Það er ég sannfærð um. 
Fólk vill eiga bókina, halda á henni og 
lesa hana sem slíka.“

Kim fer ekki í grafgötur með að hún 
er skyggn. Við það eitt að snerta fólk eða 
eiga við það samtal veit hún  í mörgum 
tilfellum hvað muni gerast í lífi þess. Þá 
segir hún að látnir vitji hennar og biðji 
hana að segja sögu sína. 

„Bókin um Titanic eru til að mynda 
byggð upp af raunverulegum sögum 
fólks sem kom með sögur sínar til mín,“ 
segir Kim sem var að koma úr heimsókn 
í grunnskólana á Selfossi þegar hana bar 
að garði hjá undirrituðum.

bgs

„bókin mun lifa af tæknina“

ljósmyndabókin Frystihúsið  
með myndum Magnúsar Kar-
els Hannessonar af fólki að 

störfum í frystihúsinu á Eyrarbakka 
á árunum 1976-78 er nýkomin út. 
Útgefandi er Laugabúð ehf.  á Eyrar-
bakka.

 Af því tilefni var boðið til útgáfu-
samkomu í aðgerðarsal frystihússins 
við Eyrargötu á Eyrarbakka laugar-

daginn 9. september 2017. Boðið var 
upp á léttar veitingar og smá mynda-
sýningu.  

 Fjöldi fólks kom á útgáfuhátíð-
ina sem var sérlega  vel heppnuð. 
Samkomunni stýrðu hjónin  Magn-
ús Karel Hannesson og Inga Lára 
Baldvinsdóttir.

Björn Ingi Bjarnason var á samkom-
unni og færði til myndar.

frystihúsið með myndum magnúsar karels  - útgáfuhátíð 9. sept. 2017



Lágmúla
Laugavegi
Nýbýlavegi

Smáralind
Smáratorgi
Borgarnesi

Grundarfirði
Stykkishólmi
Búðardal

Patreksfirði
Ísafirði
Blönduósi

Hvammstanga
Skagaströnd
Sauðárkróki

Húsavík
Þórshöfn
Egilsstöðum

Seyðisfirði
Neskaupstað
Eskifirði

Reyðarfirði
Höfn
Laugarási

Selfossi
Grindavík
Keflavík

15%
afsláttur

30%
afsláttur

20%
afsláttur

Heilsutjútt
6.–17. september

Eftirtaldar vörur og margar fleiri á frábæru tilboði í Lyfju. 
Nýttu tækifærið og settu heilsuna í fyrsta sæti fyrir veturinn.

Solaray
Heilsaðu hamingjunni og finndu þinn 
sólargeisla frá Solaray.  
Afsláttur af allri línunni.

25%

HCF
Hágæða vítamín og amínósýrur í réttum 
hlutföllum sem geta aukið framtakssemi, 
einbeitingu og andlegt úthald og bætt 
skap.

Probi Mage LP299V mjólkursýrugerlar

Söluhæsta fæðubótar efnið í sínum flokki í 
Svíþjóð, nú loksins á Íslandi! Finndu 
muninn með Probi Mage LP299V. 

10%
afsláttur

Verð nú: 4.941 kr.
Verð áður: 5.490 kr.

Verð nú: 2.398 kr.
Verð áður: 2.998 kr.

Optibac Betri melting

Margar klínískar rannsóknir hafa 
verið gerðar á Optibac góðgerlum 
sem staðfesta einstaka virkni þeirra. 
Afsláttur af allri línunni.

Terranova
Úrvalið af verðlaunabætiefnum Terranova 
er í Lyfju. 100% hrein með hámarksvirkni. 
Vegan. Afsláttur af allri línunni.

25%

SuperBeets
SuperBeets rauðrófukristallar.  
Ofurfæða fyrir blóðrásina. Blandist í vatn. 
Bragðgott og hressandi.

Nuun Active og Nuun Boost
Bragðgóðar freyðitöflur með söltum og 
steinefnum. Nuun Boost inniheldur einnig 
koffín úr grænu tei. Betra vökvajafnvægi og 
meiri orka í íþróttum og daglegu lífi.

Verð nú: 4.297 kr.
Verð áður: 6.138 kr.

20%

Netverslun – lyfja.is

FRÁBÆRT
VERÐ!

Verð nú: 763 kr.
Verð áður: 898 kr.

Heilsutjútt
Skoðaðu fjölda tilboða á heilsuvörum 
í bæklingi Lyfju eða í netverslun á lyfja.is

25%

30%AFSLÁTTUR

Allt að

af heilsuvörum
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Á öLL heimiLi Á sUðURLANDi. 

lestrarbókin gagn og 
gaman endurútgefin
bókaútgáfan Sæmundur hefur 

endurútgefið bókina Gagn og 
gaman.

Gagn og gaman kom fyrst út 
haustið 1933 og þá í einu hefti. Bók-
in var samvinnuverkefni Ísaks Jóns-
sonar og Helga Elíassonar sem fengu 
Tryggva Magnússon listmálara til að 
gera teikningar. Bókin var þá enn í 
mótun og við endurskoðun hennar 
árið 1941 var henni skipt í tvö hefti. 

Með nýrri og breyttri útgáfu árið 
1955 var fyrra heftið prentað í lit. 
Var það fyrsta skyldunámsbók lands-
manna sem var litprentuð. Þórdís 
dóttir Tryggva teiknaði nýjar myndir 
við þá kafla sem bætt var við. Seinna 
heftið var litprentað 1959. Var verkið 
þá komið í endanlega gerð. 

Gagn og gaman var áhrifarík 
kennslubók. Hún var nær einráð við 
lestrarkennslu yngstu barna í hálfa 
öld. Bókin byggðist á hljóðaðferð við 
lestrarkennslu sem með þessari bók 

var innleidd í íslenskum skólum. 
Talið er að um 200 þúsund eintök 
hafi verið prentuð af fyrra hefti 
bókarinnar, síðast var það prent-
að 1985. Bækurnar hafa verið 
ófáanlegar um áratugaskeið. 

Gagn og gaman er mjög vel 
upp byggt kennslufræðilega 
enda þaulprófað við kennslu í 
lestri. 

Bókin var liður í fjölþættu 
skólastarfi þar sem börnin voru 
látin vinna og leika með stafina 
til að festa form þeirra og hljóð 
betur í minni. 

Fyrra heftið af Gagn og 
gaman er hér gefið út til að 
vekja athygli á merkri bók, sem 
sannað hefur gildi sitt við lestr-
arkennslu. Margt hefur breyst 
frá því bókin var almennt notuð og er 
hún því einnig skemmtilegur aldar-
spegill og góð heimild um veröld sem 
var.

Gagn og gaman er harðspjalda bók 
96 síður. 

ISBN 978-9935-465-87-0. Leið-
beinandi verð kr. 3.490,- 

lkl. dynkur hélt 
aðalfund á Álftröð 
lionsklúbburinn Dynkur hefur 

vaxið og dafnað frá því að hann 
var stofnaður í Árnesi í Skeiða- 

og Gnúpverjahreppi fyrir rúmlega 
þremur árum síðan. Aðalsteinn Guð-

mundsson, Húsatóftum, er núver-
andi formaður klúbbsins, sá fjórði frá 
stofnun hans. Aðalsteinn setti fundinn 
og lögðu félagar Dynks m.a. línurnar 
í vetrarstarfinu. Ákveðið var að halda 

örðu sinni fjáröflunarkvöld klúbbs-
ins, Schnitselkvöld Dynks, þann 14. 
október næstkomandi. Þá er verið 
að leggja lokahönd á símaskrá sem 
Dynkur gefur út á félagssvæðinu.

mannúð í stað    
miskunnarleysis
miskunnarlaus afstaða stjórnvalda í málefnum hælisleit-

enda hefur gengið fram af mörgum. Steininn tók úr þegar 
flóttastúlkunum Mary frá Niegeríu og Haniye, sem er af 

afgönskum ættum, var vísað frá landi í skjóli Dyflinar reglugerðar-
innar, sem heimilar slíka brottvísun en fjarri því að skyldi stjórnvöld 
til þess. Það er ísköld pólitísk ákvörðun að vísa 
stúlkunum úr landi, út í óvissuna.

Þetta er skammarleg afstaða. Nú er það lög-
gjafans að grípa inn í sem getur hæglega sett lög 
um ríkisborgararétt þeim til handa. Logi Einars-
son, formaður Samfylkingarinnar, hefur boðað 
slíkt frumvarp á fyrstu dögum þingsins. Það er 
fagnaðarefni og mikill sómi af flutningi þess. Nú 
reynir á þingið að ganga fram af mildi og mann-
úð í stað miskunnarleysis framkvæmdavaldsins.

Það er siðferðisleg skylda vel megandi þjóðanna í vesturheimi að 
gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að skjóta skjólshúsi yfir 
landlaust flóttafólk sem á sér ekkert samastað í tilverunni. Það að vísa 
börnum á flótta úr landi er af-
staða sem á sér engar málsbætur 
og er alvarlegur áfellir fyrir við-
komandi stjórnvöld.

Salvör Nordal, umboðsmað-
ur barna, hefur lýst þungum 
áhyggjum af stöðu barna sem 
sækja um alþjóðlega vernd 
á Íslandi og hefur bent á að 
stjórnvöldum beri að fylgja 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóð-
anna sem hefur verið lögfestur á 
hérlendis. Undir það sjónarmið 
má heilshugar taka, ekki síst í 
tíð núverandi ríkisstjórnar og 
þeirrar ómanneskjulegu afstöðu 
sem ítrekað hefur komið fram 
í málefnum flóttafólks og hæl-
isleitenda.

Tveir stjórnarþingmenn, þau 
Hanna Katrín Friðriksdóttir 
og Jón Steindór Valdimarsson, 
þingmenn Viðreisnar, hafa lýst 
sig fylgjandi því að stúlkurn-
ar fái hæli á Íslandi. Því gæti 
það orðið söguleg afgreiðsla i 
þinginu ef frumvarp Loga geng-
ur til atkvæða og þessir, og von-
andi aðrir, þingmenn stjórnarmeirihlutans greiða atkvæði með frum-
varpi til laga um ríkisborgararétt stúlkannna.

Fordæmin eru fjöldamörg. Sá sem þetta skrifar flutti mörgum 
sinnum frumvarp til laga um ríkisborgararétt sem formaður Alls-
herjar- og menntamálanefndar Alþingis, þar sem undanþága var veitt 
fólki sem hingað vildi koma og ríkisborgararéttur með sérstökum 
lögum. Þá er atkvæðagreiðslan um ríkisborgararétt Bobby Fischer frá 
2005 skínandi fordæmi fyrir slíku, en afgreiðsla þess máls tók einn 
dag í þinginu.

Vonandi snýr þingið miskunnarlausri afstöðu stjórnvalda við og 
sýnir mannúð og mildi í verki með því að veita þeim Mary og Haniye 
ríkisborgararétt án tafar og þar með skjól og öryggi i tilverunni.

Björgvin G. Sigurðsson.

„Það er 
siðferðisleg 

skylda vel 
megandi 
þjóðanna í 
vesturheimi að 
gera allt sem 
í þeirra valdi 
stendur til þess að 
skjóta skjólshúsi 
yfir landlaust 
flóttafólk sem 
á sér ekkert 
samastað í 
tilverunni.“

lEiðari

Jónas Yngvi ásgrímsson, fyrrverandi formaður, tók til máls

aðalsteinn formaður stjórnaði fundinum.

Sigurður björgvinsson, fyrrum stallari Dynks og 
formaður skemmtinefndar fyrra árs fór yfir starfið

Mary og Haniye 



VÍKURVAGNAR EHF.

STYRKUR,  ÞJÓNUSTA  og  ÁREIÐANLEIKI

Víkurvagnar ehf.   -   Hyrjarhöfði 8.  -   110 Reykjavík

Sími 577-1090   -   www.vikurvagnar.is   -   sala@vikurvagnar.is

VÍKURVAGNAR  EHF

MIKIÐ ÚRVAL AF KERRUM 
FYRIR IÐNAÐARMENN OG VERKTAKA
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Voyage/för frumflutt í Vík.
Frumflutningur á tónverkinu 

VOYAGE/ FÖR á ströndinni í Vík 
í Mýrdal við listaverkið FÖR eftir 
Steinunni Þórarinsdóttur. Sunnu-
daginn 13. ágúst kl. 15 mun Simon 
Debruslais trompetleikari frumflytja 
einleikstónverkið VOYAGE/FÖR eftir 
breska tónskáldið Deboruh Pritchard á 
ströndinni í Vík í Mýrdal við listaverkið 
FÖR. 

Árið 2016 fékk breski trompetleik-
arinn Simon Desbruslais þá hugmynd 
að biðja Deboruh Pritchard tónskáld 
að skrifa sérstaklega fyrir sig nýtt ein-
leiks trompetverk sem væri innblásið 
af listaverki Steinunnar Þórarins-
dóttur sem er staðsett í Hull í Bret-
landi og í Vík í Mýrdal.  Eitt listaverk í 
tveimur löndum.  Verkið var afhjúpað 
í Hull og Vík í Mýrdal árið 2006 og vís-
ar til 1000 ára sameiginlegrar sögu Ís-
land og Bretlands og er til minningar 
um breska sjómenn sem farist hafa við 
Íslandsstrendur.  Simon er prófessor 
við háskólann í Hull og lítur á verk-
ið sem sterka táknmynd í borginni.  
Verkefnið er hluti af Hull2017 menn-
ingarborg Bretlands í ár.  

Samstarf Steinunnar, Simon og 
Deboruh hófst snemma árs 2016 þegar 
bresku listamennirnir komu til Íslands 
til að upplifa verkið í Vík í Mýrdal og 
kynnast höfundi þess og Íslandi.  

Fyrri hluti tónverksins var fluttur 
1. maí við listaverkið í Hull en það er 
staðsett við mynni Humber.  Það var 
flutt í tengslum við tónlistarhátíð John 
Grant,  North Atlantic Flux, en hún 
var hluti af Hull 2017 dagskránni.  

Tónverkið verður nú flutt í fyrsta 
sinn í heild sinni á ströndinni í Vík 
og er að sögn Simon metnaðarfyllsta 
einleiksverk á trompet sem flutt hef-
ur verið.  Það endurspeglar vináttu, 
samskipti og hið ólíka umhverfi Hull 
og Víkur í Mýrdal eins og listaverk 
Steinunnar gerir.  Hluti af tónverkinu 
eru ljóð eftir breska ljóðskáldið Cliff 
Forshaw sem voru pöntuð sérstaklega 
af borgarstjórn Hull árið 2006 þegar 
listaverkið var afhjúpað.  Cliff mun 
sjálfur flytja ljóðin á ströndinni í Vík.    

Eftir flutninginn á tónverkinu mun 
Ásgeir Magnússon sveitarstjóri, fyrir 
hönd Mýrdalshrepps, bjóða gestum 
til móttöku við hið nýopnaða safn 
um skipið Skaftfelling sem sigldi til 
Bretlands í 20 ár, m.a. öll stríðsár-
in og áhöfn þess bjargaði þá fjölda 
mannslífa.  Í móttökunni mun Arnþór 
Helgason segja frá skipinu en það var í 
eigu föður hans.  

Simon Debruslais er þekktur 
einleikstrompetleikari menntaður í 
King´s College og Royal College of 
Music í Bretlandi.  Hann hefur spil-
að víða um heim og með ýmsum 
þekktum hljómsveitum svo sem BBC 
hljómsveitinni og Sinfóníuhljómsveit 
Englands. 

Hann er deildarstjóri í háskólanum 
í Hull.

Tónskáldið Deborah Pritchard 
lærði tónsmíðar í Royal College of 
Music og hefur vakið heimsathygli 
fyrir verk sín.  Deborah hefur áður 
samið tónverk sem eru  innblásin af 
myndlistarverkum svo sem málverk-
um Maggi Hambling en það verk 

“Wall of Water” var flutt á sýningu 
Maggi Hambling í the National Gall-
ery í London.  Einnig hefur hún skrif-
að tónverk innblásið af verkum breska 
málarans Turner.  Deborah kennir 
tónsmíðar við háskólann í Oxford.  

Cliff Forshaw er ljóðskáld og mál-
ari og kennir ljóðagerð við Háskólann 
í Hull.

Verkefnið er styrkt af breska list-
ráðinu, British Arts Council, menn-
ingarborginni Hull2017, sveitarstjórn 
Mýrdalshrepps og breska sendiráðinu 
á Íslandi.  

um listamEnnina sEm koma 
að VErkinu fÖr/ VoYagE:
Dr. Simon Desbruslais
trumpet Soloist and Musicologist
lecturer and Director of Performance, 
university of Hull
DPhil (Oxon.) MMus PgDip bMus (Hons)
www.simondEsbruslais.com

Dr Deborah Pritchard - Composer
bMus (hons) PDOt MMus DPhil (Oxon) 
lgSM

www.nmcrEc.co.uk/
composEr/pritchard-
dEborah

Cliff Forshaw – Poet and painter
http://www.cliff-fors-
haw.co.uk/

Steinunn Þórarinsdóttir myndhöggvari
www.stEinunnth.com

hreistur eftir Bubba Morthens 
er áhrifamikill ljóðabálk-
ur um það umhverfi sem 

mótaði listamanninn Bubba – sjáv-
arþorpin, verbúðirnar, fiskinn, kuld-
ann, hörkuna. Í leitinni að upprunan-
um, því sem mótaði þann Bubba sem 
allir þekkja, lítur hann til þess tíma 
þegar hann fór þorp úr þorpi, verbúð 
úr verbúð, frystihús úr frystihúsi og 
stritaði, djammaði, stritaði meira. 
Engin miskunn, þúsund þorskar og 
þúsund farandverkamenn og konur 
sem þokuðust nær og nær … hyldýp-
inu?

Hreistur er hörkubók í margvís-
legum skilningi: pólitísk, meitluð, 
sláandi, og Bubbi birtist okkur enn 
einu sinni sem ótrúlega fjölhæfur og 
heillandi listamaður.

hrEistur

LýðheiLsUGöNGUR 
FeRðAFéLAGs ísLANDs
alla miðvikudaga í septem-

ber mun Ferðafélag Íslands 
standa fyrir lýðheilsugöng-

um um allt land. Göngurnar eru 
hluti af afmælisdagskrá FÍ en fé-
lagið fagnar 90 ára afmæli á árinu. 
Göngurnar hefjast kl. 18:00 alla mið-
vikudaga vítt og breitt um landið og 
er fyrsta gangan 6. september. Um 
er að ræða fjölskylduvænar göng-
ur sem taka  u.þ.b. 60-90 mín. Til-
gangurinn með verkefninu er að 
hvetja fólk á öllum aldri til útivistar 
og hreyfingar í góðum félagsskap og 

efla þar með heilsu sína og lífsgæði. 
Allar upplýsingar um göngustaði 

og gönguleiðir má finna á heimasíðu 
verkefnisins www.fi.is/lydheilsa. Þar 
gefst almenningi einnig kostur á 
að skrá sig í lukkupott sem dregið 
verður úr í október og geta heppnir 
göngugarpar hreppt glæsilega vinn-
inga.

Bæklingi er jafnframt dreift 
inn á öll heimili í landinu auk þess 
sem hægt er að finna verkefnið á 
Facebook undir „Lýðheilsugöngur 
Ferðafélags Íslands“.

Valitor og VÍS koma að verk-
efninu með Ferðafélagi Íslands auk 
þess sem Velferðarráðuneytið og 
Embætti landlæknis eru faglegir          
samstarfsaðilar.

Reimið á ykkur gönguskóna, 
komið út að ganga á miðvikudögum 
í september og njótum náttúrunnar 
í sameiningu. Þátttaka er ókeypis og 
allir hjartanlega velkomnir.

LIFUM OG NJÓTUM!

LAUS VIÐ VERKI VEGNA SLITGIGTAR

FÆST Í APÓTEKUM, HEILSUBÚÐUM OG HEILSUHILLUM STÓRMARKAÐANNA 

„Ég hef verið að kljást við slitgigt í hnjám og mjóbaki í fjölmörg ár og 
prófað margt, bæði lyf og náttúrulyf . bæklunarlækni r benti mér á 
að huga betur að lífstílnum og taka inn NUTRILENK GOLD Ég 
fór að hans ráðum og batinn er ótrúlegur. Ef ég sleppi því að taka inn  
NUTRILENK GOLDþá finn ég verkina koma aftur.  
Ég mæli heilshugar með NUTRILENK GOLD.“

Hinrik Ólafsson leikari,  kvikmyndagerðarmaður og leiðsögumaður

Nutrilenk fyrir liðina

Náttúrulegt

fyrir liðina

NUTRILENK
GOLD

Vertu laus við 
LIÐVERKINA

Eitt mest selda efnið fyrir liðina hér á landi
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kraftmikLar
FISKVINNSLUVéLAR

KRAFtmIKLIR og NýtNIR 
VINNUþjARKAR SEm Hægt Að 
StILLA FyRIR óLíKAR FISKtEgUNdIR.

SAmBANd 
Hafðu samband við sölumenn eða kíktu á 
heimasíðu okkar, við svörum öllum 
spurningum fljótt og vel og með 
mikilli ánægju.

FyRIR HAUSNINgU, FLöKUN & RoðFLEttINgU

BRýNINgAVéL
C-2015

Lengd: 900 mm
Breidd: 740 mm
Hæð: 800 mm

C2015 Brýningavélin er fyrst og 
fremst þjónustutæki fyrir flökunar-
vélina og hausarann og því afar 
nauðsynlegur fylgihlutur.

HAUSARI
C-3027

RoðFLéttIVéL
C-2031Lengd: 2.9m

Breidd: 1.9m
Hæð: 2.23 - 2.33m

Lengd: 2.735m
Breidd: 2.400m
Hæð: 1.50 - 1.95m

C3027 Hausari er ætlaður til vinnslu 
á öllum bolfiski og laxi.
Hausarinn er hannaður til að 
afhausa fiskinn fyrir flökun og því 
fylgja klumbubeinin hausnum.

Roðflettivélin C2031 er nýjasta 
fiskvinnsluvélin í framleiðslu 
Curio. Þessi vél er hönnuð til 
vinnslu á öllum bolfiski og laxi. 

Vinsælt er að stilla hausara, flökunarvél og roðflettivél í heildstæða framleiðslulínu sem 
hentar afar vel fyrir bæði litlar og stórar fiskvinnslur. 

Hjá Curio kraumar ástríða fyrir handverki, tækni og óheftri hugmyndaauðgi. Við leiðum saman 
alúðina sem felst í handsmíðuðum vélarhlutum, tækninýjungar og íslenskt hugvit og setjum saman 
öflug fiskvinnslutæki með sterkan karakter og mikla vinnslugetu.

C-2011 Lengd: 4.060m
Breidd: 1.880m
Hæð: 2.25 - 2.35m

FLöKUNARVéL

HENtAR tIL FLöKUNAR á 
öLLUm BoLFISKI 

Við hönnun flökunarvélarinnar var 
leiðarljósið að tryggja einstaka nýtingu 
en fara á sama tíma mjúkum höndum 
um hráefnið. Þetta verður sífellt brýnna 
í nútíma fiskvinnslu þar sem meðvitaðir 
neytendur velja sér ferskvöru eftir útliti 
hennar. 

þjóNUStUm ALLt LANdIð
Hægt er að panta varahluti 24/7 á curio.is
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Ásta s. stefánsdóttir, framkvæmdastjóri svf. Árborgar skrifar um málefni miðbæjarins:

skipulag miðbæjar
skipulagsferli vegna miðbæj-

ar Selfoss er nú að komast 
á lokastig. Fresti til að gera 

athugasemdir lauk í lok ágúst og 
voru athugasemdir þær sem bárust 
lagðar fram á fundi skipulags- og 
byggingarnefndar sl. miðvikudag. 
Nefndin fól formanni nefndarinnar, 
skipulags- og byggingarfulltrúa og 
lögmanni sveitarfélagsins að gera 
drög að svörum við athugasemdum 
og hefur verið unnið að því síðustu 
daga. Útlit er fyrir að unnt verði að 
koma til móts við talsverðan fjölda 
athugasemda og verða drög að 
svörum lögð fyrir nefndina á næstu 
dögum. Að afgreiðslu nefndarinn-
ar lokinni fær bæjarstjórn málið til 
endanlegrar afgreiðslu. 

Verði niðurstaða bæjarstjórnar 
sú að samþykkja skipulagið verður 
það sent Skipulagsstofnun til af-
greiðslu. Skipulagsstofnun, sem er 
óháð sveitarfélögunum, fer yfir til-
löguna, gætir þess að hún sé í sam-
ræmi við aðalskipulag og að öllum 
athugasemdum hafi verið svarað 
með fullnægjandi hætti. Afgreiðsla 
stofnunarinnar getur tekið tvær 
vikur, samþykki hún skipulagið 
athugasemdalaust verður það auglýst 
í B-deild Stjórnartíðinda og öðlast 
þar með gildi. 

markmið skipulagsins
Markmiðum tillögunnar er lýst 
í greinargerð, sem er hluti af til-
lögunni, og eru þau eftirfarandi: „að 
stuðla að frekari eflingu miðbæj-
arsvæðisins með blandaðri byggð 
verslunar, þjónustu, og íbúða sem 
nýtist jafnt heimamönnum sem gest-
um. Þar verður lögð áhersla á alhliða 
miðbæjarstarfsemi og ferðaþjónustu, 
samhliða því að styrkja miðbæjargarð 
með bættum tengingum við garðinn. 
Stefnt er að því að miðbærinn geti 
orðið fjölsóttur áningarstaður fyr-
ir ferðamenn og sumarhúsagesti 
ásamt því að vera samkomustaður 
fyrir bæjarbúa. Lögð er áhersla á að 
skapa fjölbreytt umhverfi í mann-
eskjulegum kvarða þar sem dvalar- 
og göngusvæði njóta skjóls gagnvart 
ríkjandi vindáttum og snúi móti sól.“

sigtúnsgarður
Stór hluti af skipulagssvæðinu er 
Sigtúnsgarður, og hefur hann mikið 
hlutverk í hugum íbúa sveitarfélags-

ins. Áður en athugasemdafresti lauk 
varð að samkomulagi milli Árborgar 
og framkvæmdaraðila að lagðar 
yrðu kvaðir á lóðirnar syðst á svæð-
inu, þær sem liggja að garðinum, 
þess efnis að þar verði um almenn-
ingsrými að ræða og að Árborg fari 
með umráð þeirra og geti þannig 
skipulagt og hannað þau svæði með 
Sigtúnsgarði. 

Kvaðirnar verða færðar inn í 
skipulagið og teknar upp í lóðar-
leigusamninga. Garðurinn verður 
því um 23.200 fermetrar en er í dag 
um 22.800 fermetrar og tryggt verð-
ur í skipulagsskilmálum að engar 
girðingar verða í garðinum, eins og 
einhverjir hafa óttast. Með stækkun 
garðsins breytist lega hans, en útivist-
argildi hans minnkar ekki. Stækkun 
garðsins kemur m.a. til vegna þess 
að stór hluti Hafnartúnslóðarinnar 
fellur undir garðinn. Um er að ræða 
lóð í eigu framkvæmdaraðila, sem 
afsala henni, ásamt öðrum lóðum í 
sinni eigu inni á reitnum, til sveitar-
félagsins.

samráð
Skipulagsferli er formlegt og nokk-
uð formfast ferli þar sem tillögur 
eru kynntar og auglýstar og gefinn 
kostur á mjög víðtæku samráði. 
Hver sem er getur gert athugasemd-
ir við skipulagstillögu, gera þarf það 
formlega en þó ekki formlegar en 
svo að tölvupóstur dugir. Hægt er 
að gera athugsemd við einstaka liði 
tillögunnar eða tillöguna í heild. 
Skipulagstillagan sem hér um ræðir 
á sér nokkuð langan aðdraganda og 
má segja að kynningarferli hafi hafist 
löngu áður en eiginleg deiliskipulags-
tillaga var lögð fram fyrir um einu og 
hálfu ári síðan og formlegt ferli hófst. 

Á undirbúningstíma var tekið 
tillit til óformlegra athugasemda og 
höfðu þær áhrif á mótun endanlegr-
ar tillögu. Síðasta vor var skipulags-
tillagan auglýst og bárust nokkrar 
athugasemdir. Tekið var tillit til hluta 
þeirra og tillagan auglýst að nýju og 
enn gefinn kostur á samráði. Til-
lagan, og hugmyndir framkvæmda-
aðila um útlit húsa, hefur fengið 
mikla kynningu í staðarblöðum og á 
netinu. Haldnir hafa verið formlegir 
sem óformlegir fundir allt frá því að 
fyrstu hugmyndir litu dagsins ljós. 

Að mínu mati er hér tækifæri 

til mun meira samráðs í mun meiri 
smáatriðum heldur en ef haldin 
er íbúakosning um tillögu og val-
möguleikarnir eru aðeins já eða nei, 
að hafna alfarið eða fallast alfarið á 
tillögu. Það er gjarnan svo að fólki 
hugnast eitthvað í tillögu, en annað 
ekki, og með því að gera athugasemd-
ir við það sem fólki hugnast ekki þá 
þarf að fara yfir það og mæta þeim 
athugasemdum sem er hægt að mæta 
en svara öðrum með rökstuddum 
hætti. 

framkvæmdir
Fyrir liggur samningur við Sigtún 
Þróunarfélag um uppbygginguna á 
miðbæjarsvæðinu og áfangaskipt-
ingu. Samningurinn er gerður með 
fyrirvörum um fjármögnun ver-
kefnisins, þannig að tryggt sé að 
sjái fyrir enda í verkefninu þegar í 
upphafi. Samið hefur verið um að 
félagið annist alla gatnagerð, lagna-
vinnu, frágang gangstétta og torga 
og á móti komi að það greiði ekki 
gatnagerðargjöld. Lóðum verður 
úthlutað með hefðbundnum hætti 
með lóðarleigusamningum og afsala 
framkvæmdaraðila lóðum í sinni 
eigu til Árborgar.  Aðrar tekjur Ár-
borgar af verkefninu munu felast í 
fasteignagjöldum af mannvirkjum, 
útsvari þeirra íbúa sem munu starfa 
á svæðinu og útsvari íbúa sem munu 
búa í íbúðum á svæðinu. 

Áformað er að framkvæmdir 
geti hafist 1-2 mánuðum eftir sam-
þykkt skipulagsins og fyrri áfangi 
verði tekinn í notkun sumarið 2018. 
Skipulagið gerir ráð fyrir blandaðri 
byggð verslunar og þjónustu, ásamt 
íbúðum á efri hæðum. Áformað er 
að í tveimur húsanna verði sýningar, 
annars vegar um mjólkuriðnaðinn 
og hins vegar um byggingarsöguleg 
efni. 

samkeppnishæfni
Á síðustu árum hefur verið unnið að 
því af hálfu sveitarfélagsins að gera 
það að eftirsóttum áfangastað en ekki 
stað þar sem fólk keyrir hratt í gegn 
eða velur að fara framhjá. Áætlanir 
Vegagerðarinnar um færslu Suður-
landsvegar munu væntanlega ganga 
eftir á næstu árum með nýrri brú rétt 
austan við bæinn. Því kann að fylgja 
hætta á því að hluti þeirrar umferðar 
sem við viljum í raun fá til okkar, fari 

framhjá. T.d. fólk sem annars myndi 
nýta sér þjónustu eða fara í verslanir. 

Í því skyni að mæta þessu og gera 
Árborg að áfangastað þar sem fólk 
stoppar við og ferðamenn gista og 
nota þjónustu hefur t.d. verið byggt 
við Sundhöllina til að bæta aðstöðu 
þar, sveitarfélagið tók Tryggvaskála á 
leigu og framleigir til veitingarekstr-
ar, unnið hefur verið með Vega-
gerðinni að skipulagi Austurvegar 
sem nota má þegar þungaumferð 
minnkar, áhersla hefur verið á gerð 
göngustíga víðsvegar um sveitarfé-
lagið og er það viðvarandi verkefni, 
unnið er að verkefni um Verndar-
svæði í byggð á Eyrarbakka með 
áherslu á sérkenni gömlu byggðar-
innar og áfram mætti telja. Það 
verkefni sem skipulagið snýst um, 
uppbygging á miðbæjarsvæðinu, er í 
góðu samræmi við þessa vinnu bæj-
aryfirvalda sem miðar að því að gest-
ir stoppi hér í sveitarfélaginu, kaupi 
sér gistingu og nýti sér þjónustu sem 
einnig er í boði fyrir heimamenn. Til 

þess þarf að vera í boði afþreying á 
borð við söfn og sýningar og fjöl-
breytta útivistarmöguleika, fjölbreytt 
veitingasala og önnur verslun og 
þjónusta. Þessir þættir laða líka að 
sér íbúa, enda er sívaxandi krafa um 
fjölbreytta afþreyingu og hvers kyns 
þjónustu í heimabyggð.

Ásta Stefánsdóttir, framkv  
æmdastjóri Sveitarfélagsins Árborgar.

„Með stækk-
un garðsins 

breytist lega hans, 
en útivistargildi 
hans minnkar 
ekki.“
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eggert Valur Guðmundsson, bæjarfulltrúi í Árborg skrifar:

Áformin um miðbæinn hafa margar hliðar

Þessar nýjustu hugmyndir um 
uppbyggingu á miðbæjar-
reitnum á Selfossi, sem hafa 

verið kynntar og verið í umræðunni 
að undanförnu hafa margar hlið-
ar. Annars vegar er samningur sem 
meirihluti D lista samþykkti fyrir 
stuttu við Sigtún þróunarfélag, og 
hins vegar deiliskipulagið sjálft. 

Bæjarfulltrúar Samfylkingarinn-
ar greiddu atkvæði gegn samningi 
um verkefnið við Sigtún þróunar-
félag, vegna þess einfaldlega að við 
töldum  samkomulagið ekki gott 
fyrir sveitarfélagið, þrátt fyrir þá 
fyrirvara sem í samningnum eru. 
Hér er verið tala um milljarða fjár-
festingu sem við kjörnir fulltrúar 
höfum ekkert séð um hvernig muni 
verða fjármögnuð. 

Einnig finnst mér ámælisvert af 
meirihluta bæjarstjórnar sem er að 
keyra þetta breytta skipulag í gegn-
um kerfið, að ekki hafi verið fram-
kvæmt  verðmat af hlutlausum aðil-
um á þeim lóðum sem eigendurnir 

( íbúar sveitafélagsins) eru að leggja 
til þessa verkefnis. Svo má nefna að 
það er tiltekið í aðalskipulagi Svf 
Árborgar að leitast skuli við að hver 
byggðarkjarni sveitarfélagsins skuli 
njóta sinna sérstöðu, eftirlíking á 
gömlum húsum sem stóðu hingað 
og þangað um landið getur að mín-
um dómi seint fallið undir sérstöðu 
Selfossbæjar. 

Í ljósi þess hve þessi áform hafa 
verið umdeild, lögðu bæjarfull-
trúar Samfylkingarinnar fram til-
lögu á síðasta fundi bæjarstjórnar, 
um að málið yrði sent  til íbúana 
til ákvörðunar í almennri íbúa-
kosningu. Niðurstaða þeirrar at-
kvæðagreiðslu var sú að meirihluti 
Sjálfstæðisflokksins með aðstoð 
bæjarfullltrúa Framsóknarflokksins 
kolfelldu tillöguna. 

Það er mín skoðun að svona mál 
eigi vel heima í almennri kosningu 
og þarf alls ekki að vera flókin fram-
kvæmd. Ég er talsmaður þess að 
uppbygging hefjist á þessu svæði og 

við höfum í dag gildandi skipulag 
sem almenn sátt var um á sínum 
tíma. Ég hef ekki góða tilfinningu 
fyrir þessu Sigtúnsverkefni, og ótt-
ast að þetta muni að lokum enda í 
fanginu á íbúum sveitarfélagsins.

Eggert Valur Guðmundsson bæj-
arfulltrúi Samfylkingar.

   
 

mörg stór mál verða í um-
ræðunni á næstu mánuðum 
í samfélaginu og þar með í 

þinginu. Umræður um fjárlög, ferða-
þjónustuna, húsnæðismál, kjaramál og 
landbúnaðar- og sjávarútvegsmál, svo 
fátt eitt sé nefnt, munu verða áberandi. 

Húsnæðismálin verða áfram verðugt 
viðfangsefni á komandi þingvetri og ekki 
síst á Suðurlandi enda finna sveitarfélög 
hér austan fjalls, líkt og á Suðurnesjun-
um, glöggt fyrir örri fjölgun íbúa. Hátt 
fasteignaverð á höfuðborgarsvæðinu 
hefur ýtt undir að fólk skoði búsetu-
mõguleika utan hōfuðborgarsvæðisins 
þar sem fasteignaverð er viðráðanlegra 
og þjónustustigið gott. Sveitarfélagið Ár-
borg er eitt þeirra sveitarfélaga sem finn-
ur hvað mest fyrir þessari fjölgun. 

Í þessari íbúafjölgun felast í senn 
mikil tækifæri en um leið áskoranir sem 
við munum þurfa að takast á við. Þar 
skiptir miklu að okkur takist að halda vel 
utan um menntamálin og velferðarþjón-
ustuna auk þess sem þörfin fyrir vega-
úrbætur verða sífellt brýnni og komum 
við þá jafnframt að ferðaþjónustunni.

Ferðaþjónustan - sér í lagi á Suður- 
og Suðvesturlandi - þarf á því að halda að 
stjórnvöld standi í lappirnar þegar kemur 
að því að forgangsraða í samgöngumál. 
Það er jafnframt öryggismál og því brýnt 
að fjármunum sé markvisst beint inn á 

þau svæði sem eru undir mestu álagi, þar 
sem umferðin er sem mest og því hættan 
á slysum sömuleiðis. Þingmannahópur 
Suðurkjördæmis er vel að merkja mjög 
samstilltur þegar kemur að því að vinna 
að samgönguúrbótum í kjördæminu og 
ég hlakka til samstarfsins á því sviði á 
komandi mánuðum. 

Þegar kemur að sjávarútvegsmálum 
heldur vinnan í sáttanefndinni um gjald-
töku í greininni áfram. Þar er markmiðið 
að skapa þverpólitíska sátt um leiðir til 
að skila þjóðinni sanngjörnu afgjaldi fyr-
ir afnot af auðlindinni. Þarna er ábyrgð 
hvers sáttanefndarmanns rík og mikil-
vægt að fólk sé viljugt til að leita lausna 
og ræða málin svo við getum skapað 
greininni stöðugan ramma til langframa. 
Stöðugt ósætti um hvernig haga skuli 
gjaldtökunni veldur óstöðugleika sem 
er skaðlegur greininni. Ég er vongóð um 
að þessi nýja nefnd, að miklu leyti skip-
uð nýjum og víðsýnum þingmönnum, í 
bland við reynslumikið fólk, muni skila 
góðri niðurstöðu fyrir land og þjóð.

Landbúnaðarmálin verða áfram fyr-
irferðarmikil á komandi misserum enda 
ljóst að þar þarf að breytingar til ef við 
ætlum að geta skapað sauðfjárbændum 
í landinu ásættanlegt starfsumhverfi til 
framtíðar. Kerfið hefur ekki staðist tím-
ans tönn sem sést best á síendurteknum 
áföllum sem sauðfjárbændur verða fyrir 

á örfárra ára fresti. Nú er mál að linni. 
Bændur þurfa á stöðugleika að halda, 
ekki síður en aðrir atvinnurekendur, og 
þann stöðugleika verður landbúnaðar-
kerfið okkar - jú og peningastefnan - að 
styðja við. 

Framtíð íslenskrar sauðfjárræktar 
verður aðeins tryggð að við sköpum 
metnaðarfullu fólki með framsækn-
ar hugmyndir og ferska framtíðarsýn, 
stöðugt og sjálfbært rekstrarumhverfi 
sem ýtir undir og fagnar nýsköpun og 
frumkvöðlakrafti. Það er augljóst að af-
urðastöðvarnar eru ekki í nægilega góð-
um tengslum við neytendur. Við þurfum 
því að auðvelda þeim bændum, sem hafa 
áhuga á því, að geta átt í milliliðalaus-
um samskiptum við sína viðskiptavini. 
Hvetja til nýrra framleiðsluhátta og gera 
kerfið þannig úr garði að það fagni því 
ef bændur vilja vinna afurðirnar sjálf-
ir, markaðssetja þær og selja. Það mun 
jafnframt skapa nauðsynlega hvata fyrir 
afurðastöðvarnar til að vinna aftur traust 
bænda og gera betur ætli þær að halda 
í viðskipti við þá. Tækifærin í greininni 
eru glæst, en það þarf kjark til að hugsa 
út fyrir kassann og grípa þau. Ég veit að 
sá kjarkur er til staðar og er sannfærð um 
að greinin á framtíðina fyrir sér enda 
blasa sóknarfærin við, t.d. í tengslum við 
ferðaþjónustuna, vöruþróun og mark-
aðssetningu sem svarar kalli tímans. 

Kjarasamningar fjölda opinberra 
starfsmanna eru nú lausir og fleiri munu 
losna síðar á árinu. Eins er mikill fjöldi 
samninga að losna um áramótin. Þar 
skiptir mestu að við náum niðurstöðu 
sem styrkir kaupmátt launþega. Hér er 
lykilþáttur að við náum að böndum um 
krónuna, eins og við í Viðreisn höfum 
statt og stöðugt talað fyrir, svo hægt sé 
að ná fram þeim stöðugleika sem til þarf 
til að halda vaxtastigi niðri og verðgildi 
launa uppi. 

Framundan er spennandi þingvetur. 
Tækifærin til að breyta, og gera þannig 
enn betur, eru þess eðlis að við megum 
ekki láta þau framhjá okkur fara. Tæki-
færin felast að miklu leyti í því að horfa á 
stóru myndina. Sjá tækifæri í stöðugum, 
öflugum kaupmætti, í sjálfbærri og ör-
uggri ferðaþjónustu, í arfleifðinni okkar 
– íslenskum landbúnaði og í því að skapa 
framtíðarsátt um sjávarútveginn. 

Jóna Sólveig Elínardóttir
Varaformaður Viðreisnar

„Við þurf-
um því að 

auðvelda þeim 
bændum, sem hafa 
áhuga á því, að 
geta átt í milliliða-
lausum samskipt-
um við sína við-
skiptavini.“

Jóna sólveig elínardóttir, alþingismaður skrifar:

Ísland tækifæranna

„Það er mín 
skoðun að 

svona mál eigi 
vel heima í al-
mennri kosningu 
og þarf alls ekki að 
vera flókin fram-
kvæmd. 

MagnesíuM     Kísill                        
Hin fullkomna tvenna 
fyrir Heilsu og fegurð
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bærinn Sandar í Meðallandi 
stendur á hólma úti í Kúða-
fljóti. Þegar Katla gaus 1918 

jókst mjög í fljótinu og stefndi að 
bænum. Bóndinn á Söndum, Jóhann-
es Guðmundsson, hafði brugðið sér til 
Víkur og var þar þann örlagaríka dag 
12. október 1918 þegar Katla gaus. 
Heima á Söndum var eiginkonan 
Þuríður, fimm ungir synir þeirra og 
vinnufólk. Til er frásögn Þuríðar af 
gosdeginum og birtist hún í bókinni 
Vængjatök sem hefur að geyma frá-
sagnir, sögur og ljóð eftir sunnlenskar 
konur.

Einn dagur úr ævi minni
Það er 12. október 1918, klukkan er 
tæpt sex að morgni. Ég vakna við það 
að þeir eru að tala saman synir mínir 
sem eru fimm, sá elsti á sjötta ári, sá 
yngsti er á öðru ári, sumir vilja klæða 
sig, aðrir biðja um pelann sinn og svo 
er spurt hvort pabbi sé kominn úr Vík 
en hann fór með tvo afsláttarhesta 
til Víkur og ætlaði að senda kjötið til 
Vestmannaeyja. Klukkan rúmlega sjö 
eru flestir komnir á fætur og farnir til 
vinnu sinnar. Karlmenn þrír, Bjarni 
bróðir minn, Magnús Sigurbergsson 
frá Háu-Kotey í Meðallandi, hann var 
milli fermingar og tvítugs, Sigurður 
Sigurðsson frá Lágu-Kotey 14 eða 15 
ára, þeir fóru að keyra út sumarmykju 
úr haughúsinu. Stúlkurnar þrjár, allt 
systur frá Háu-Kotey, ein fór í fjósið 
að mjólka og láta út kýrnar, ein fór að 

fást við eldhúsverkin, og sú þriðja að 
hjálpa mér að klæða það sem óklætt 
var af bræðrunum og búa um rúmin. 
Það lá vel á öllum þennan morgun, 
veðrið dásamlegt og við að sjá fyrir 
endann á að ganga frá slátrinu um 
hundrað fjár, mest lömbum.

Uppúr hádegi fórum við að taka 
eftir óvanalega miklum skruggum 
sem alltaf ágerðust, töldu víst flestir að 
þetta væru svona stórkostlegar skrugg-
ur. Þegar mér fannst keyra framúr hófi 
með lætin fór ég út til Bjarna og fór 
að tala við hann um hvað þetta væru 
óvanaleg læti, segir hann þá að þetta 
séu bara svona stórkostlegar skruggur, 
fór ég svo inn í eldhús og hélt áfram 
við það sem ég var að gera.

Þeir voru að moka í síðasta vagn-
inn og tæma hann, fóru svo með hest-
inn og vagninn í Lygnuvík í fljótinu 
austan við túnið til að þvo mykjuna 
úr vagnkassanum og sleppa hestinum. 
Þegar þeir voru búnir að þessu kemur 
Bjarni inn og segir að það sé farið að 
rigna ösku og Katla sé komin austur 
í Skálm. Þegar ég kem út sé ég hvar 
féð er á hörkuferð heim, við heyrðum 
jarmið í því þar sem það kom í hóp-
um heim á leið til fjárhúsanna. Kýrnar 
komu heim veg, voru komnar heim 
undir, ég bað Manga að fara og láta inn 
kýrnar, hann rekur þær inn og lokar 
fjósinu, án þess að binda þær. Bjarni 
taldi að ekki væri víst að okkur væri 
óhætt hérna í bænum og að við ættum 
að reyna að komast austur yfir fljótið. 

Sirri tók beisli og ætlaði að taka hross 
sem voru á túninu rétt við götuna en 
þegar hann kom til hrossanna voru 
þau öll fæld, þá vorum við komin 
austur að fljóti. Bjarni með yngsta 
drenginn berandi og leiddi þann elsta, 
systurnar báru sinn drenginn hver og 
ég bar fataböggul, það voru sparifötin 
bræðranna, þau lágu á kommóðunni 

austur í stofu. Ég greip 
þar klút og batt utan um 
þau. Við vorum fyrir 
stuttu búin að færa einn 
drenginn úr blautum bux-
um og sokkum, hann var 
uppi í baðstofu að leika 
sér þegar hann var vafinn 
í teppi og borinn alla 
leið austur að Háu-Kot-
ey. Elsti sonurinn sem 
Bjarni leiddi, týndi sokk 
og skó af öðrum fæti á 
leiðinni austur að Kotey. 
Þegar við komum aust-
ur yfir mitt fljót komu 
á móti okkur bóndinn 
á Sandaseli, Magnús 
Oddsson og vinnumað-
ur hans Gísli Tómasson, 
og tóku sinn drenginn 
hvort. Þá var ein systirin 
eftir með drenginn sem 
hún bar (ekki man ég hver þeirra það 
var). Hún sagði að þá hefði sér fundist 
að hún ætlaði að hníga niður. Þegar 
við vorum komin á austurbakkann 
á fljótinu voru jakar og vatn komin 
í götuna vestanmegin. Við héldum 
áfram gangandi alla leið að Háu-Kot-
ey þar sem við dvöldum í rúma viku. 
Það var margt manna saman komið 
það kvöld á baðstofugólfinu í Háu-
Kotey hjá Sigurbergi Einarssyni og 
konu hans Árnýju Eiríksdóttur. Minn-
isstæðastur er mér þó einn gesturinn, 
það var Stefán Ingimundarson á Rof-
abæ hreppstjóri Meðallendinga. Hann 
hafði verið rúmliggjandi um tíma, 
fólk þorði ekki annað en að koma 
honum að Háu-Kotey því sá bær stóð 
hæst af bæjunum þar í kring. Ég man 
þegar hann var leiddur og studdur inn 
á baðstofugólfið, ég hjálpaði til þess 
að koma honum í rúmið austan við 
gluggann. Ekki man ég hvað hann var 
lengi þar, hann var ekki lengi í Kotey 
áður en hann var fluttur heim til sín 
en hann komst aldrei á fætur aftur.

Ekkert man ég hvort ég fékk skinn 
í skó á drenginn minn um kvöldið 
eða daginn eftir. Þegar við komum að 
Sandaseli varð heimilisfólkið þaðan 
okkur samferða austur að Kotey og 
gisti þar um nóttina.

Ég man nú ekki hvort ég nokkurn 
tíma þakkaði fólkinu sem mest hjálp-
aði þennan dag og marga erfiðisdaga 
sem fylgdu í kjölfarið. Ef til vill gerði 
ég það aldrei upphátt en margoft þar 
sem ekki nema sá heyrir sem allt 
heyrir.

Það var ekkert símasamband milli 
Meðallandsins og Víkur þannig að 
Jóhannes fékk engar fréttar fréttir af 
fjölskyldu sinni né fjölskyldan fréttir 
af honum fyrr en hann komst heim, 
tveimur vikum seinna. Jóhannes hafði 
13 árum áður horft á eftir bróður 
sínum Eggert ljósmyndara í Kúða-

fljótið en áföllin urðu fleiri. Þuríður 
var ófrísk að sjötta barni þeirra Jó-
hannesar þegar Kötlugosið var en alls 
eignuðust þau 11 börn. Barnið var 
fyrsta stúlka þeirra hjónanna, hún 
fékk nafnið Lára en lifði aðeins örfáa 
mánuði. En það var haldið áfram þrátt 
fyrir mikil áföll og erfiðleika.

Jóhannes og Þuríður fluttu að 
Herjólfsstöðum í Álftaveri eftir gosið 
og bjuggu þar síðan. Tjónið á Sönd-
um var gífurlegt. Flest af kindum og 
hestum Sandafjölskyldunnar lenti í 
hlaupinu og drapst. Nokkrum hross-
um tókst að bjarga og höfðu sum 
þeirra borist með jakahrönninni langt 
niður með fljótinu. Vakti það furðu 
manna að þau væru lifandi og sum 
alheil. Kjallari sem var undir húsinu 
fylltist af vatni og þar með skemmd-
ust þau matvæli sem búið var að að 
útbúa fyrir veturinn og fleira sem þar 
var geymt. Jörðin var stórskemmd 
en áður hafði hún verið kostajörð og 
talin ein hin allra besta hér um slóð-
ir, vel hýst og stórbætt með áveitum. 
Flóðgarðar sópuðust burtu og víða 
flettist svörðurinn af og eftir var að-
eins svartur sandur. Sandur og jökul-
leðja lagðist yfir gróna haga og jörðin 
var talin óbyggileg eftir þetta áfall. 
Flóðið náði einnig austur fyrir bæ-
inn Sandasel en olli þar miklu minni 
skaða. Engjar og hagar á næstu bæj-
um; Strönd, Rofabæ, Melhóll og Efri-
Ey skemmdust en bændum tókst að 
reka fé frá fljótsbökkunum í kappi við 
vatnsflauminn og bjargaðist þannig 
búpeningurinn að mestu.

Til allrar hamingju var minni hluti 
Kúðafljótsins austan við bæinn þetta 
haustið þannig að fólkið komst fót-
gangandi yfir vatnið. Má því segja að 
mitt í þessum hörmungum hafi líka 
verið mikil gæfa að ekkert fólk skað-
aðist við þessar hættulegu aðstæður.

katla stEfndi bEint Á bæinn!

Steinsmiðjan Rein - Viðarhöfða 1 - 110 Reykjavík - Sími 566 7878 - www.rein.is

Sköpunarkrafturinn býr innra með okkur. Við leitumst við að móta umhverfi okkar  
eftir eigin smekk og þörfum til að öðlast samhljóm og jafnvægi í daglegu lífi.

Silestone býður þér upp á fjölbreytta nálgun við þessa tjáningu þegar þú vilt móta nýtt eldhús eða  
baðherbergi á persónulegan hátt. Silestone er fáanlegt í fjölbreyttum áferðum og litum. Silestone  
bjóða einir upp á borðplötur með varanlegri bakteríu- og sveppavörn.

Gefðu heimilinu ferskleika og líf á þínum forsendum með Silestone. www.silestone.com



ÓSKUM ÚTGERÐUM OG 
SJÓMÖNNUM TIL HAMINGJU 

MEÐ NÝTT KVÓTAÁR

Pantone 293
Black

100c 57m 0y 2k
Black

0r 103g 177b 
0r 0g 0b 

Black

100c 57m 0y 2k

Pantone 293

CMYK

CMYK

PANTONE

PANTONE

RGB

GRAYSCALE



12   14. september 2017

ingólfur Bender, hagfræðingur samtaka iðnaðarins skrifar:

hægir Á hrÖðum VExti 
iðnaðar og hagkErfisins
launþegum í iðnaði fjölgaði 

um 3,8% í júlí síðastliðnum frá 
sama mánuði í fyrra. Er það 

dágóður vöxtur. Nokkuð hefur hins 
vegar dregið úr vextinum í greininni 
undanfarið en hann mældist ríflega 
7% allan seinni helming síðastliðins 
árs og 5,4% á fyrri helmingi þessa árs. 
Var vöxturinn í júlí sá minnsti sem 
mælst hefur í greininni síðan í upphafi 
árs 2015. Kemur þetta fram í nýbirt-
um gögnum Hagstofu Íslands.

Hægir á hagvextinum
Í heild jókst fjöldi launþega í 

hagkerfinu um 4,0% í júlí frá sama 
tímabili í fyrra. Er það einnig nokkuð 
hægari vöxtur en mælst hefur undan-
farið. Endurspegla tölurnar að dregið 
hafi úr hagvexti á tímabilinu. Var hag-
vöxturinn þannig 3,4% á öðrum árs-
fjórðungi í ár, 5,2% á fyrsta ársfjórð-

ungi samanborið við 7,4% í fyrra.
Líklegt að þessi þróun haldi áfram
Hagvöxtur er enn hraður og 

spennan talsverð í hagkerfinu. Er það 
m.a. sýnilegt á vinnumarkaði þar sem 
atvinnuleysi er mjög lítið og atvinnu-
þátttaka með því hæsta sem mælst 
hefur hér á landi. Hægari hagvöxtur 
er í þessu ljósi það sem hagkerfið þarf 
til að forðast ofhitnun.

Líklegt má telja að enn hægi á 
vextinum á næstu misserum m.a. 
vegna hægari vaxtar í þjónustuvið-

skiptum við útlönd en nokkuð hefur 
dregið úr vexti í tekjum af erlendum 
ferðamönnum undanfarið. Líklegt 
er að samhliða hægari vexti slakni á 
spennunni í hagkerfinu þ.e. að það 
hægi enn frekar á fjölgun starfa og að 
atvinnuleysi fari að aukast á ný.    

Enn talsvert hraður hagvöxtur
Efnahagsástandið hér á landi hef-

ur verið talsvert úr takti við það sem 
hefur verið í öðrum iðnríkjum þar 
sem hagvöxtur hefur verið hægur og 
slaki í mörgum hagkerfum. Verkefni 
hagstjórnar hefur því verið talsvert 
annað hér en víðast hvar. Endurspegl-
ast það bæði í stöðu peningamála og 
opinberra fjármála. Nú er hins vegar 
að draga saman með hagvexti hér og 
erlendis. Þannig var árstíðarleiðréttur 
hagvöxtur á öðrum ársfjórðungi 2,7% 
hér á landi samanborið við 1,7% í 
Bretlandi, 2,2% í Bandaríkjunum og 
2,1% í Þýskalandi.

Eitt af hverjum fjórum nýjum 
störfum eru í iðnaði

Í heild fjölgaði launþegum í öllum 
greinum hagkerfisins um ríflega 8.300 
á fyrri helmingi þessa árs. Af þeirri 
aukningu átti iðnaðurinn 2.000 eða 
24%. Lætur því nærri að eitt af hverj-
um fjórum nýjum störfum sem fæðst 
hafa í hagkerfinu á tímabilinu hafi ver-
ið í iðnaði. Bendir sú tala til þess að 
iðnaðurinn hafi átt mjög stóran þátt í 
vexti hagkerfisins á tímabilinu líkt og 
hann hefur gert í þessari efnahagsupp-
sveiflu. Ríflega einn af hverjum fimm 
launþegum í landinu starfa í iðnaði og 
hefur það hlutfall verið að hækka.  

Dregur úr örum vexti í byggingar-
starfsemi og mannvirkjagerð

Byggingariðnaði og mannvirka-
gerð er ein af þeim greinum hagkerf-
isins sem hafa verið að vaxa hvað 
hraðast undanfarið enda uppsveiflan í 

greininni ein af driffjöðrum hagvaxt-
arins um þessar mundir. Nú hægir 
hins vegar á þeim vexti þó að hann 
sé enn hraður. Mældist 14% fjölgun 
launþega í greininni í júlí en hann 
var að meðaltali ríflega 19% á seinni 
helmingi síðastliðins árs.

Endurspeglast þessi þróun í hægari 
vexti fjárfestinga atvinnuveganna sem 
var mjög hæg á fyrri helmingi þessa 
árs eftir hraðan vöxt í fyrra. Vöxtur 
fjárfestinga í íbúðarhúsnæði hefur ver-
ið mjög hraður undanfarið og mæld-
ist hann 25,4% á öðrum ársfjórðungi. 
Hann er samt hægari en hann mæld-
ist á síðasta ársfjórðungi síðastliðins 
árs en hann var þá 65,7% og 32,4% á 
fyrsta ársfjórðungi þessa árs.

Í tækni- og hugverkaiðnaði hef-
ur einnig hægt á vextinum. Fjölgaði 
launþegum í greininni um 0,8% í júlí 
samanborið við 1,6% vöxt að meðal-
tali á fyrri helmingi þessa árs. Sömu 
sögu má segja af framleiðsluiðnaði 
en án fiskvinnslu var 0,6% samdráttur 
í þeirri grein í júlí eftir 1,4% vöxt á 
fyrri helmingi þessa árs og 5,2% vöxt á 
seinni helmingi síðastliðins árs. Hefur 
ekki greinst samdráttur í fjölda laun-
þega í greininni síðan í upphafi árs 
2010 þ.e. þegar núverandi efnahags-
uppsveifla hófst. 

Ingólfur Bender, hagfræðingur SI.  
www.si.is

ingolfur@si.is, 



volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 14,5 m² 

www.volundarhus.is

Vel valið fyrir húsið þitt

SUMARTILBOÐ 
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM 
og Sky15-3 og Sky15-44 gestahúsum af verðunum á heimasíðunni okkar 

www.volundarhus.is
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GARÐHÚS 4,7m²

44 mm bjálki / Tvöföld nótun

GARÐHÚS 4,4m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 9,7m²

50% afsláttur 
af flutningi á 

GARÐHÚSUM og 
GESTAHÚSUM 

á allar þjónustu-
stöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og 
GARÐHÚS 

sérhönnuð fyrir 
íslenskar aðstæður

Sjá fleiri 
GESTAHÚS og 

GARÐHÚS á tilboði 
á heimasíðunni 
volundarhus.is

Nánari upplýsingar á 
heimasíðu okkar 
volundarhus.is 
og í síma 864-2400.
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Viðhaldið og endurbætur á Litla-hrauni

Einn af traustustu bakhjörlum 
Litla-Hrauns, þegar kemur 
að viðhaldi og endurbót-

um húsnæðis þar er Þórður Gretar 
Árnason, verktaki á Selfossi. Hann 
á sterkar rætur í strandþorpunum; 
Stokkseyri og Eyrarbakka.

 Þórður Grétar er uppalinn á 
Stokkseyri. Þá er hann tengdasonur 
Eyrarbakka því kona hans er Vigdís 
Hjartardóttir af Bakkanum.

 Í sumar hefur á Litla-Hrauni, 
í tveimur lotum, verið endurnýjað 
þakjárn á skólastofum og stórum 
hluta vinnusvæðis. Þessa dagana 
í haustblíðunni er seinni áfangi 
verksins í gangi og er Þórður Grét-

ar ábyrgðarmaður verksins sem fyrr. 
Stærsti hluti járnsins sem nú er fjar-
lægður er frá því um 1965. Segir slík 
ending að ekki hefur verið kastað til 
hendinni við málun og viðhald þaka 
Litla-Hrauns á liðnum áratugum 
hvað þá að mygla sé í gangi.

 Bitabox Þórðar Grétars Árnason-
ar er að innihaldi alltaf sérlaga vand-
að og vel hlaðið.Björn Ingi Bjarna-
son færði til texta og myndar.

 
Bita-kassinn bætir dag
ber hann frúnni merki.
Verkgleði og vandað fag
Vigdís þar að verki.
 

Bita-boxin bæta dag
bjart er yfir Hrauni.
Þórður öllu þar í lag
þessa vísu að launi.

Viðhaldið og endurbætur á litla-hrauni

Þórður árnason við litla-Hraun.

Víkingbátar óska Útgerðarfélaginu Vigur til hamingju 
með nýjan bát Vigur SF-80 og þakkar frábæra samvinnu 

við áhöfn og eigendur meðan á smíðinni stóð

Víkingbátar ehf - Kistumel 20 - 116 Reykjavík – Iceland -  sala@vikingbatar.is – sími:  560 7960

Allar vistaverur eru fyrstaflokks eins og sjá má á myndunum.
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Félagslegt 
réttlæti
Fyrir nokkrum árum gaf félagi minn 
mér bókina Félagsmál á Íslandi sem 
gefin var út af félagsmálaráðuneytinu 
árið 1942. Í bókinni er fjallað um þróun 
og sögu velferðarmála á Íslandi fram 
yfir 1940. Þegar bókin kom út höfðu 
verið stigin fyrstu skrefin í átt að heild-
stæðu velferðarkerfi hér á landi. Bókin, 
sem er safn greina um hina ýmsu þætti 
velferðarþjóðfélagsins, er merkileg 
heimild um upphaf félagsmálalöggjafar 
á Íslandi. Í gegnum textann finnur mað-
ur eldmóð og áhuga þeirra sem börðust 
fyrir þessum almennu réttarbótum sem 
við flest lítum á sem sjálfsögð í dag. Jón 
Blöndal, ritstjóri bókarinnar, hafði m.a. 
eftirfarandi orð um mikilvægi félags-
málalöggjafar fyrir samfélagið:
    „Hugsjón kristindómsins, mann-
úðartilfinningin, réttlætistilfinningin, 
frelsis- og jafnaðarhugsjónin, flest það, 
sem göfgar mannlegan hugsunarhátt og 
fegrar félagslega sambúð einstaklinga 
og stétta, allt á það sinn ósvikna þátt í 
þróun félagshyggjunnar og félagsmála-
löggjafarinnar. Og þess vegna er félags-
málafræðin framar öllu öðru lýsing á 
mikilsverðustu réttindum mannsins 
í þjóðfélaginu, og félagsmálalöggjöf 
hvers lands mælikvarði á hina sönnu 
menningu þess.“

Stefán Jóhann Stefánsson, þáverandi 
félagsmálaráðherra, brýndi lesendur til 
dáða í formála með þessum orðum:

 „Yfir dyrum hinnar glæsilegu hall-
ar Vinnumálaskrifstofunnar í Genéve 
stendur skýrum dráttum letruð latneska 
setningin: „Si vis pacem, cole justitiam“, 
er að efni til mætti þýða þannig: „Ef annt 
þú friðnum, þá iðkaðu réttlæti“. Í þess-
um orðum felast mikil sannindi, sem 
sérstaklega má tengja við framkvæmd 
félagsmálefnanna. Á meðan félagslegt 
réttlæti ríkir ekki, fæst enginn friður 
innan þjóðfélagsins. Og sá friður á ekki 
heldur að fást, fyrr en það réttlæti er 
tryggt.“

Þessi orð þeirra Jóns og Stefáns 
eiga enn við í dag og minna okkur á 
að félagslegt réttlæti er einn af horn-
steinum hvers samfélags.

Njörður Sigurðsson, Hveragerði.

baksíðan
njörður Sigurðsson, 
bæjarfulltrúi skrifar:

FYRIR OKKUR

Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður. 
Kynntu þér úrvalið á gulimidinn.is 

 Bílar óskast

Bíll óskast á 25-250þús.
Má þarfnast lagfæringa.

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

JLG Skæralyftur til leigu Rafmagns 
og Diesel Vinnuhæð upp í 18 metra 
Uppl í síma 8580400 Sigfús

JLG Spjótlyftur til leigu Árgerð 2017, 
Vinnuhæð upp í 22 metra Uppl.í s 
8580400 Sigfús

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

Einnig úrval notaðra dekkja. Tökum 
notuð uppí ný. Vaka s. 567 6700

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

vy-þrif ehf.
Öll almenn þrif, fyrir heimili, 
húsfélög, fyrirtæki ofl. Gerum 
verðtilboð. S. 512 4010 www.vy.is

 Garðyrkja

garðaumsjóN
Greniúðun, sláttur og klippingar 
ofl. Halldór garðyrkjumaður. S: 698 
1215

 Bókhald
Bókhald, VSK, laun, skattskýrslur 
og stofnun fyrirtækja. Fagleg 
vinnubrögð á sanngjörnu verði. 
Bókhald og þjónusta ehf. Sími 511 
2930.

 Málarar

regNBogalitir
Getum bætt við okkur verkefnum 
innanhúss. Nýmálun, endurmálun, 
spörtlun, lökkun og fl. Vönduð 
vinnubrögð og snyrtileg umgengni. 
Hrólfur Ingi Skagfjörð löggiltur 
málarameistari Upplýs, malarar@
simnet.is, Sími 891 9890

 Búslóðaflutningar
Ert þú að flytja? Búslóðafl., 
fyrirtækjafl., píanófl. o.fl. Extra 
stór bíll. Búslóðalyfta. Flutningaþj. 
Mikaels. S. 894 4560 www.flytja.is 
flytja@flytja.is

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

sPásímiNN 908 5666
Stjörnuspá. Tarot. Ársspá. 
Draumráðningar, ást og peningar. 
Andleg hjálp. Trúnaður.

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

Bjóðum hagstætt verð í töfluskipti. 
Straumblik ehf. Löggiltur 
Rafverktaki. straumblik@gmail.com

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

dáleiðslumeðferð.
Viltu léttast, takast á við kvíða, 
streytu, sjálfstraust, hætta að 

reykja o.fl. Dáleiðsla er gott 
verkfæri til betri heilsu.

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

SÉRFRÆÐINGAR Í SJÁVARFANGI 
Heimsending. www.humarsalan.is 
Pöntunarsími: 8676677

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

Alla virka daga í verslun okkar 
Laugavegi 61 Jón & Óskar
jonogoskar.is s.552-4910

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

Alla fimmtudaga og laugardaga    arnarut@365.is  sigrunh@365.is

Framleiðum einangrunarlok
og yfirbreiðslur á allar 
tegundir potta. 
Metum ástand og gerum við. 

Fjarðarbólstrun S. 561 4188 • 840 0339 • fjardarbolstrun@gmail.com

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

 
Tekur venjulegt GSM SIM kort, 
Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.   
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.   
Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist. 
Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara. 
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl. 
Stýring á  hita, kveikja ljós, renna í pottinn. 
Getur tengst blikkljósi og sírenu.  Stýrist með appi. 
 

Ferðaþjónustuhús
Vönduð hús sem henta 
vel í ferðaþjónustuna, 
afhendast fullkláruð.

Nánari uppl. reisum@simnet.is 
eða í síma 899 0913 Fríða 
www.reisum.is

íshúsið
S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a,  200 Kópavogur 

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

Alltaf frábær tilboð í gangi hjá okkur!
Kíkjið á facebook síðu okkar: 

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

Tímapantanir í s. 789 3031 & 897 3035 • helgasig2@gmail.com
og á Facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Smiðjuvegur 12, rauð gata  -  S. 566 6630  -   gluggagerdin@gluggagerdin.is

Til sölu

SMÁAUGLÝSINGAR  11 L AU G A R DAG U R   2 .  S E P T E M B E R  2 0 1 7

Rás 16 er neyðarrás sjófarenda og alltaf opin. 
Það að þú hlustir á hana getur skilið á milli lífs og dauða.
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VERKEFNISSTJÓRN 
UM ÖRYGGI 
SJÓFARENDA

Auglýsingasíminn er 578 1190


