Gelmottur

– Fersk flutningsleið
Til að viðhalda kælingu
ferskra matvæla meðan
á flutningi stendur

2. tölublað
4. árgangur

Aldrei
of seint
að læra

Karlakór Hreppamanna fór á kostum
K

arlakór Hreppamanna fór svo
sannarlega á kostum í Selfosskirkju
á dögunum þar sem kórinn kom
fram á árlegri vortónleikaröð sinni. Með
kórnum söng Kristjana Stefánsdóttir og

Jón Ingi sýnir
í Hveragerði

þeir Vignir Þór Stefánsson, Eric Qvick og
Jón Rafnsson skipuðu hljómsveit kórsins.
Karlakór Hreppamanna er nú undir stjórn
Guðmundar Óla Gunnarssonar, sem m.a.
var aðalstjórnandi Sinfóníuhljómsveitar

Saga Kvenfélags Selfoss

Mynd: Lýður Geir Guðmundsson

— 26. apríl 2018 —

Norðurlands 1992-2013. Lagaval vortónleikanna var sótt í íslenskar kvikmyndir
og er óhætt að segja að það hafi verið vel
heppnað og var kórinn ítrekað klappaður
upp að tónleikum loknum.

Kvenfélag Eyrarbakka 130 ára

Hitaveitu &
gasskápar
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!
Blikksmiðjan Vík ehf / Skemmuvegur 42, 200 Kópavogi / kt. 4309850279 / Sími: 557-1555 / blikkvik@blikkvik.is
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Undirbúningur
gengur vel hjá XO

Efstu sæti Miðflokksins í Árborg

M

-listi Miðflokksins í Árborg hefur kynnt hverjir skipa 6.efstu sætin á
framboðslistanum fyrir sveitar-

stjórnarkosningarnar í vor á kosningaskrifstofu sinni á Eyravegi 5,
Selfossi. Einnig var tilkynnt hver
mun skipa heiðurssæti listans.

1. Tómas Ellert Tómasson, oddviti og byggingarverkfræðingur
2. Guðrún Jóhannsdóttir, viðskiptafræðingur
3. Sólveig Pálmadóttir, viðskiptalögfræðingur og hársnyrtimeistari
4. Ari Már Ólafsson, húsasmíðameistari
5. Erling Magnússon, lögfræðingur
6. Sverrir Ágústsson, félagsliði á réttargeðdeild LSH
Heiðurssæti M-lista Miðflokksins í Árborg mun skipa nýkjörinn heiðursformaður
HSK, Guðmundur Kr. Jónsson.

Fundarboð

U

ndirbúningur fyrir sveitarstjórnarkosningarnar gengur
vel hjá XO, framfarasinnum
og félagshyggjufólki í Ölfusi. Búið
er að halda tvo opna og árangurs-

ríka málefnafundi að Hjarðabóli og í
Þorlákshöfn, þökkum þátttakendum
kærlega fyrir framlagið. Við ætlum að
byggja ofan á það sem var unnið að
á kjörtímabilinu sem er að líða, efla

Sveitarfélagið Ölfus enn frekar. Sameinuð myndum við öfluga heild.
Guðmundur Oddgeirsson
skipar 3. sæti á lista XO.

Boðað er til almenns félagsfundar í
Sjálfstæðisfélaginu Fróða og Fjölni, félagi ungra
Sjálfstæðismanna, mánudagskvöldið 30. apríl
nk., í Safnaðarheimilinu á Hellu kl. 20:00.
dagskrá:
1. Tillaga kjörnefndar að D-lista Sjálfstæðismanna í Rangárþingi ytra fyrir komandi
sveitarstjórnarkosningar borin upp til atkvæða.
2. Önnur mál.
Sjálfstæðismenn hvattir til að mæta.
Formenn félaganna

Sumarstörf 2018

Sveitarfélagið Bláskógabyggð auglýsir laus til
umsóknar sumarstörf við íþróttamiðstöðina í Reykholti
Um er að ræða vaktavinnu frá 25. maí til 12. ágúst.
Verkefni starfsmanna felast m.a. í:
n Gæsla við sundlaug,baðvörslu og eftirliti með í
þróttahúsi og þreksal.
n Afgreiðsla.
n þjónusta við gesti
n Þrif á mannvirkjum.
Hæfniskröfur:
n Hafi þjónustulund og færni í mannlegum samskiptum.
n Gott líkamlegt atgervi.
n Við ráðningu, sitja námskeiði í skyndihjálp og standast
sund og þolpróf laugarvarða samkvæmt reglugerð
um hollustuhætti á sund- og baðstöðum.
n Sýni frumkvæði og sjálfstæði í starfiHreint sakavottorð
n Umsækjendur þurfa að hafa náð 18 ára aldri.
Laun og starfskjör samkvæmt kjarasamningi sveitarfélaga
og viðkomandi stéttarfélags.
Umsóknarfrestur er til 11. maí 2018.
Frekari upplýsingar veitir Sigurjón Pétur Guðmundsson
í síma 895 6603 á skrifstofutíma.
Umsóknir berist í tölvupósti á netfang
petur@blaskogabyggd.is

Framboðslisti Framsóknar og
óháðra í Árborg samþykktur

H

elgi S. Haraldsson, svæðisstjóri og bæjarfulltrúi, leiðir framboð Framsóknar og
óháðra í Sveitarfélaginu Árborg fyrir
komandi sveitarstjórnarkosningarnar.
Í öðru sæti er Sólveig Þorvaldsdóttir,
verkfræðingur, í þriðja sæti er Guðbjörg Jónsdóttir, verkefnastjóri, og
Gunnar Borgþórsson, knattspyrnuþjálfari, skipar fjórða sæti listans.
Málefnavinna er í fullum gangi og á
næstu dögum verða auglýstir opnir málefnafundir þar sem íbúum Árborgar gefst
kostur á að leggja sín lóð á vogarskálarnar
að framtíðarsýn sveitarfélagsins.
Framboðslisti Framsóknar og
óháðra í Sveitarfélaginu Árborg fyrir
sveitarstjórnarkosningarnar 2018:

1. Helgi S. Haraldsson, svæðisstjóri Eimskips á Suðurlandi og bæjarfulltrúi.
2. Sólveig Þorvaldsdóttir, verkfræðingur hjá Rainrace ehf.
3. Guðbjörg Jónsdóttir, verkefnastjóri hjá Bændasamtökum Íslands.
4. Gunnar Rafn Borgþórsson, knattspyrnuþjálfari.
5. Inga Jara Jónsdóttir, meistaranemi við Háskóla Íslands.
6. Gísli Gíslason, húsasmíðameistari.
7. Guðmunda Ólafsdóttir, skjalavörður á Héraðsskjalasafni Árnesinga.
8. Guðmundur Guðmundsson, fv. sviðsstjóri.
9. Fjóla Ingimundardóttir, hjúkrunarfræðingur á Heilbrigðisstofnun Suðurlands.
10. Gissur Kolbeinsson, fjármála- og rekstrarstjóri hjá BHM.
11. Brynja Valgeirsdóttir, líffræðingur og meistaranemi.
12. Páll Sigurðsson, skógfræðingur hjá Landbúnaðarháskóla Íslands og bóndi.
13. Gissur Jónsson, framkvæmdastjóri Umf. Selfoss.
14. Þórir Haraldsson, lögfræðingur.
15. Gunnar Einarsson, rafvirkjameistari.
16. María Hauksdóttir, ferðaþjónustu- og kúabóndi.
17. Hjörtur Þórarinsson, kennari og fv. framkvæmdastjóri.
18. Íris Böðvarsdóttir, sálfræðingur og varabæjarfulltrúi.

Rósa leiðir T-listann
í Flóahreppi

Á

kveðið hefur verið að bjóða fram undir merki Tlistans í Flóahreppi í sveitarstjórnarkosningunum
sem fram fara 26. maí nk. Rósa Matthíasdóttir,
ferðaþjónustubóndi, leiðir listann, í öðru sæti er Sigurður
Ingi Sigurðsson, framkvæmdarstjóri, og þriðja sætið skipar Lilja Ómarsdóttir byggingafræðingur.
1. Rósa Matthíasdóttir, ferðaþjónustubóndi, Hraunmörk.
2. Sigurður Ingi Sigurðsson, framkvæmdastjóri, Hamarskoti.
3. Lilja Ómarsdóttir, byggingafræðingur, Brandshúsum.

4. Heimir Rafn Bjarkason, verkefnastjóri, Árprýði.
5. Axel Páll Einarsson, bóndi, Syðri Gróf.
6. Alma Anna Oddsdóttir, sjúkraþjálfari, Hraunholti.
7. Anný Ingimarsdóttir, félagsráðgjafi, Vorsabæjarhjáleigu.
8. Sveinn Orri Einarsson, nemi, Egilsstaðakoti.
9. Albert Sigurjónsson, húsasmiðameistari, Sandbakka.
10. Svanhvít Hermannsdóttir, ferðaþjónustubóndi, Lambastöðum.

Opnir fundir á Eyrarbakka og Stokkseyri

S

amfylkingin í Árborg heldur
opna fundi um málefni sveitarfélagsins laugardaginn 28. apríl
kl. 10.00 í vinnustofu Elfars Guðna í
Hólmaröst, Stokkseyri og kl. 12.00 á

Stað á Eyrarbakka. Frambjóðendur
flokksins til sveitarstjórnar verða á
staðnum. Allir hvattir til að mæta.
Stjórn Samfylkingarfélagsins í Árborg og nágrenni.

TOYOTA

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 87978 03/18

SJÁLFHLAÐANDI HYBRID

Verð frá:
C-HR – 3.940.000 kr.
C-HR Hybrid – 4.590.000 kr.
Orkuskiptin eru hafin! Gríptu tækifærið og kauptu Hybrid á góðum kjörum.

Í fullkomnu flæði

Toyota C-HR er fínslípaður demantur sem sker sig úr hvar sem hann kemur. Kröftug vél, einstakir aksturseiginleikar ásamt háþróuðu farþegarými
sjá til þess að þú líðir um strætin í fullkomnu flæði. Komdu, taktu í stýrið og finndu hvernig Toyota C-HR skapar algjörlega ný viðmið.
· 2 ára þjónustupakki fylgir með öllum Toyota C-HR
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

2 ÁRA ÞJÓNUSTA

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt vörulýsingu
og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með fyrirvara um villur.
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Sigurjón Erlingsson, fyrrv. bæjarfulltrúi og múrarameistari skrifar:

Aukinn ójöfnuður grefur
undan samfélagssáttmálanum

Þ

að er jafn mikil þörf á því að halda hátíðlegan alþjóðlegan baráttudag vinnandi fólks á 1. maí nú og þegar fyrsta kröfugangan
á Íslandi var gengin þennan dag árið 1923. Kjör, aðbúnaður og
réttindi almennings hafa vissulega tekið stakkaskiptum á þeirri öld sem
liðin er síðan samtakamáttur fólksins skilaði fyrstu
verkalýðsflokkunum í ríkisstjórnir vestan hafs og
austan. Hinsvegar hefur ójöfnuðurinn sjaldan verið meiri.
Auðurinn færist enn á ný á færri hendur. Misskipting eykst og ægivald örfárra stórfyrirtækja
færist í aukana. Þá sækja tækniframfarir og gervigreindarþróun að fjölda starfa og starfsstétta um
allan heim. Við því þarf að bregðast á vettvangi
stéttarfélaga og stjórnmálaflokka verkalýðsins.
Barattudagurinn alþjóðlegi minnir okkur einnig á að samtakamáttur alls vinnandi fólks er án landamæra og starfsstétta. Hagsmunir
fólksins gegn stórkapítalinu eru sameiginlegir þvert á lönd og álfur.
Ótrúlegt er til þess að hugsa að fyrir liðlega átta áratugum stóð barátta verkalýðsflokkanna og stéttarfélaga um grundvallarmannréttindi
á borð við vökulög á fiskiskip og almannatryggingar fyrir alla landsmenn. Þetta þykja okkur sjálfsögð grundvallarréttindi í dag, en þau kostuðu blóð, svita og tár vinnandi fólks á þeim tíma.
Þróun í átt til aukinnar misskiptingar hefur verið hröð á liðnum
árum. Kjararáð vísar veginn með hreint kostulegum hækkunum á
bæði kjörna fulltrúa og forstjóra opinberra stofnana og fyrirtækja. Í
skjóli ráðsins hækka fyrirtæki, mörg í eigu almennings í gegnum lífeyrissjóðina, laun forstjóra og stjórnenda upp úr öllu siðlegu valdi.
Mikill munur á launum þeirra lægstu og hæstu er siðferðislega
óverjandi og grefur undan samfélagssáttmálanum. Þegar launamunur á
forstjóranum og þeim sem strita á gólfinu er orðinn tí- og tuttugufaldur
er vitlaust gefið, svo mildilega sé mælt.
John Rawls var einn fremsti stjórnspekingur síðustu aldar og hafði
kenning hans um réttlæti mikil og góð áhrif á baráttu fyrir auknum
jöfnuði þegar hún kom út í bók hans Kenning um réttlæti árið 1972.
Kjarninn í kenningu Rawls er sá að allur ójöfnuður sé einungis réttlætanlegur verði hann til þess að bæta kjör þeirra sem verst eru settir.
Þetta er róttæk sáttmálakenning um að ríkisvaldinu skuli beitt til þess að
bæta kjör, réttindi og aðstæður þeirra sem minna mega sín. Réttlætanlegt
sé að færa tekjur og eignir frá þeim efnameiri til hinna efnaminni í nafni
réttlætisins. Að fjöllin megi ekki vera tignarlegri en svo að dalirnir blómstri.
Þessi kjarnyrta kenning er gott leiðarljós á alþjóðlega baráttudeginum á 1. maí í næstu viku og vonandi er að sem flestir taki þátt í
kröfugöngum og samkomum stéttarfélaganna. Samtakamátturinn einn
skilar bættum kjörum og betra samfélagi.


Björgvin G. Sigurðsson

Afturhaldið á Íslandi

Þ

að er einkenni á afturhaldinu
að það veit aldrei að það er afturhald. Þegar fyrsti ljósastaurinn var settur upp í Reykjavík, á
gatnamótum Bankastrætis og Lækjargötu, þá var maður sem tók sig til og
mölvaði ljóskerið því hann vildi ekki
götuljós ! Þegar það var rætt á Alþingi
Íslendinga 1907 hvort ríkið yrði aðili
að innflutningi á fáeinum bifreiðum
frá Bandaríkjunum þá fór í ræðustól
hver alþingismaðurinn á fætur öðrum og talaði gegn málinu og fullyrtu
að svona tæki myndi aldrei henta á
Íslandi!
Tillagan var þó samþykkt með að
mig minnir 18 atkvæðum gegn 12.
Því miður er nú, á árinu 2018, fullt af
afturhaldsöflum á Alþingi, þrír helstu
afturhaldsflokkarnir hafa nú nýlega
myndað ríkisstjórn.
Fyrir kosningarnar í haust voru
fulltrúar flokkanna spurðir af fréttamönnum hvort þeir myndu styðja
þjóðaratkvæðagreiðslu um hvort
halda ætti áfram aðildarviðræðum
við Evrópusambandið þar sem frá var
horfið og fullgerður samningur lagður
síðan í þjóðaratkvæðagreiðslu. Bæði
Sjálfstæðis- og Framsóknarflokkur sögðu þvert nei við því, en Katrín
Jakobsdóttir var þó örlítið skárri fyrir
hönd Vinstri grænna og kvaðst geta
samþykkt slíka atkvæðagreiðslu, en
tók um leið fram að flokkurinn væri
andsnúinn inngöngu !
Ég hélt að flestir væru sammála
um að þjóðaratkvæðagreiðsla væri
hámark lýðræðisins en það er ljóst að
afturhaldsflokkarnir skilja það ekki.
Svona háttalag er ekkert annað en ofbeldi við þjóðina, að geta ekki hugsað
sér að færa neitt vald út fyrir veggi Alþingishússins. °

Bjarni Benediktsson

Samfylkingin í Árborg
kynnti listann

S

amfylkingin í Árborg hefur
kynnt framboðslista flokksins fyrir sveitarstjórnarkosningar í vor. Bæjarfulltrúarnir Eggert
Valur Guðmundsson og Arna Ír

Gunnarsdóttir skipa efstu tvö sætin.
Klara Öfjörð er ný í þriðja sæti listans og Hjalti Tómasson, eftirlitsfulltrúi hjá stéttarfélögunum, er í því
fimmta.

1. Eggert Valur Guðmundsson, verslunarmaður og bæjarfulltrúi.
2. Arna Ír Gunnarsdóttir, félagsráðgjafi og bæjarfulltrúi
3. Klara Öfjörð, grunnskólakennari, náms- og starfsráðgjafi.
4. Viktor S. Pálsson, lögfræðingur.
5. Hjalti Tómasson, eftirlitsfulltrúi.
6. Elsie Kristinsdóttir, stjórnmálafræðingur og leiðbeinandi í grunnskóla.
7. Sandra Silfá Ragnarsdóttir, háskólanemi og skrifta á RÚV.
8. Sigurður Andrés Þorvarðarson, byggingaverkfræðingur.
9. Ólafur H. Ólafsson, verkamaður og háskólanemi.
10. María Skúladóttir, háskólanemi.
11. Karl Óskar Svendsen, múrari.
12. Sigurbjörg Grétarsdóttir, sjúkraliði.
13. Elfar Guðni Þórðarson, listmálari.
14. Gísli Hermannsson, fyrrverandi línuverkstjóri.
15. Drífa Eysteinsdóttir, hjúkrunarfræðingur.
16. Jón Ingi Sigurmundsson, tónlistar- og myndlistarmaður.
17. Sigríður Ólafsdóttir, fyrrverandi bæjarfulltrúi.
18. Ragnheiður Hergeirsdóttir, fyrrverandi bæjarstjóri.

2. tölublað, 4. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

Það er vert að rifja upp einstakt háttarlag Bjarna Benediktssonar í þessum
efnum. Fyrir næst síðustu alþingiskosningar lofaði hann þjóðinni því
hátíðlega að hún fengi þjóðaratkvæðisgreiðslu um hvort framhald yrði
á aðilarviðræðum. Hann sveik það
eins og allir vita. Í nýútkominni bók
sem heitir „Hinir ósnertanlegu“ og er
eftir Karl Th Birgisson segir frá fjármálaferli Bjarna, föður hans og föðurbróður. Þetta er spennusaga af þeirri
gráðu að þau Arnaldur Indriðason og
Yrsa Sigurðardóttir mega vara sig.
Þá vitnar Karl Th Birgisson í grein
sem þeir Bjarni Benediktsson og Illugi
Gunnarsson skrifuðu tilgreindan dag í
Fréttablaðið á árinu 2013 þar sem þeir
lögðu til að Íslandi gengi í Evrópusambandið og tæki upp evru. Bjarni hefur
því tekið mörg pólitísk heljarstökk aftur fyrir sig í þessum efnum.

Stærsta hagsmunamál lýðveldissögunnar

Ísland er eitt af lýðræðisríkjum Vestur
Evrópu og á heima í félagi með þeim.
Eins og staðan er í dag með veru Íslands í Evrópska efnahagssvæðinu
yfirtekur Ísland löggjöf Evrópusambandsins án þess að hafa setu við
borðið þar sem lögin eru sett. Sjálfstæði okkar myndi því aukast frá því
sem nú er með því að hafa tillögu og
atkvæðisrétt um löggjöfina og auk
þess hefir hver einstöð þjóð neitunarvald sem sem kunnugt er.
Baldur Pétursson fyrrv. aðstoðarframkvæmdastjóri hjá Endurreisnarog þróunarbanka Evrópu ritar blaðagrein 1. nóv sl. þar sem hann færir gild
rök fyrir því að Ísland myndi hagnast
um a.m.k. 180 milljarða króna á ári
með upptöku evru, með 2% vexti í stað
þeirra háu vaxta sem við búum við á

Mynd: Björn Ingi Bjarnason.

leiðari

Íslandi. Þar af myndi vaxtarkostnaður,
sérstaklega af húsnæðislánum unga
fólksins, lækka um 60 milljarða. Hvað
segir unga fólkið um þetta ?
Íslenska krónan hoppar og skoppar upp og niður, t.d. hækkaði hún um
35% á sl. sumri og hefur það valdið
miklu tjóni t.d. gagnvart öllum útflutningi. Fyrir stuttu urðu tvö fyrirtæki í Reykjavk, Oddi og Kassagerðin,
að segja up helmingi starfsfólks síns
og var það vegna hárrar krónu skv.
sögn forráðamanna. Flest atvinnufyrirtæki í landinu sem viðskipti eiga
við útlönd hafa löngu tekið upp evru
sem viðskiptagjaldmiðil t.d. nær öllu
sjárvarútvegsfyrirtæki. Þau láta ekki
afturhaldsstjórnmálamenn ráða sinni
för. Skrá um þetta birtist fyrir stuttu
í dagblaði.

Falsrök afturhaldsins

Andstæðingar Evrópusambandaðilar
á Íslandi hafa lengi beitt þeim falsrökum að það sé ekki um neitt að semja,
löggjöf ESB sé óbreytanleg. Þetta er
rangt t.d. hafa Bretar, Danir og Malta
fengið varanlegar undanþágur fyrir sín fiskveiðimál og Finnland fyrir
landbúnaðarmál sín, þar sem landbúnaður Finna er stundaður fyrir
norðan ákveðna breiddargráðu. Ísland
er allt fyrir norðan þessa gráðu.

Skoðanakannanir um
Evrópumál

Ýmsar kannanir hafa verið gerðar allt
frá því að Vinstri grænum tókst að
stöðva aðildarviðræðurnar undir lok
kjörtímabils stjórnar Jóhönnu Sigurðardóttur, þegar hluti þingflokks
Vinstri grænna hljóp á dyr í málinu
og hefir verið skrifuð um þetta bókin „Villikettirnir“. Í júní 2013 var birt
könnun þar sem 81,5% vildu halda
viðræðum áfram en 18,5% ekki. Síðan hafa birst nokkrar kannanir þar
sem fólk er spurt að því hvort það vilji
ganga í Evrópusambandið.

Ekki veit ég hvort spurt er af
flónsku eða klókindum, þar sem slík
spurning er óviðeigandi, þar sem
fólk hefir engan samning til að meta
og margir veigra sér við að svara þess
vegna. Í Fréttablaðinu 13. júlí sl. var
spurt svona ruglingspurningar. Þrátt
fyrir það var innan við helmingur
svarenda eða 47,9% andvíg inngöngu,
29% hlynnt aðild en 23,1% vildu ekki
svara, því svona spurningu vilja sumir
ekki svara án þess að geta metið aðildarsamning.

Jafnaðarstefnan andstæðingur afturhaldsins

Jafnaðarstefnan fór að ryðja sér til
rúms í lok 19. aldar og smátt og smátt
óx henni fylgi, nær eingöngu í Vestur Evrópu. Á 20. öldinni hafði hún
öðlast þann styrk að jafnaðarmannaflokkar áttu, og eiga víða, öfluga aðila að ríkisstjórnum. Þar má til nefna
löndin Svíþjóð, Noreg, Danmörk,
Bretland, Þýskaland (að frátöldum
nasistatímabilinu) Holland, Belgíu,
Frakkland og etv. fleiri.
Ísland verður að telja með þessum
hópi þótt styrkur jafnaðarmanna hafi
aldrei verið svo öflugur sem skyldi hér.
Þessi lönd standa fremst allra landa í
heiminum með menntun, heilbrigðismál og velferðarkerfi. Það er ekki
tilviljun að þessu lönd, að Noregi frátöldum, eru hryggjarstykkið í 28 þjóða
Evrópusambandi, sem er eina öfluga
lýðræðisbandalagið í heimunum og
veitir ekki af þar sem styrjaldir eru
víða um heim. Það er ekki tilviljum að
einmitt inn i þessi lönd sækja flóttamenna úr öðrum heimshlutum. Þeir
vita hvar best er að vera.
Það er orðið meir en mál að tökum
afturhaldsins á Íslandi linni og þjóðin
fái sjálf að velja hvaða framtíð hún kýs
sér.
Sigurjón Erlingsson, fyrrv. bæjarfulltrúi og múrarameistari á Selfossi.
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Njörður leiðir
Okkar Hveragerði

F
VÖNDUÐ JEPPADEKK
Á FRÁBÆRU VERÐI
STÆRÐ 315/70R17

49.600,- kr.
STÆRÐ 285/70R17

46.900,- kr.
ÞÚ FÆRÐ JEPPADEKKIN HJÁ OKKUR!

ramboðslisti Okkar Hveragerði
var kynntur á fjölmennum
fundi á Rósakaffi í Hveragerði
22. apríl sl. Okkar Hveragerði er hópur
fólks sem hefur áhuga á bæjarmálum í
Hveragerði, velferð íbúa Hveragerðis og
hagsmunum sveitarfélagsins. Á framboðslistanum eru íbúar með fjölbreyttan bakgrunn, menntun og reynslu.
Kynjahlutfall á listanum er jafnt.
Megin áherslumál Okkar Hveragerði er að efla atvinnu í sveitarfélaginu, koma upp húsnæðisleigufélagi
sem er rekið án hagnaðarsjónarmiða,
endurreisa hverasvæðið til fyrri vegs

og virðingar, innleiða 36 tíma vinnutíma hjá starfsfólki Hveragerðisbæjar,
standa vörð um gróðurhúsin í bænum
sem eru megineinkenni byggðarinnar,
að Hveragerði verði leiðandi í umhverfismálum á landinu og að börn
geti æft íþróttir fyrir aðeins eitt gjald.

1. Njörður Sigurðsson, sagnfræðingur og bæjarfulltrúi
2. Þórunn Pétursdóttir, landfræðingur
3. Friðrik Örn Emilsson, söngvari og sálfræðinemi
4. Sigrún Árnadóttir, grunnskólakennari
5. Hlynur Kárason, húsasmiður
6. Unnur Birna Björnsdóttir, tónlistarkona og kennari
7. Gunnar Biering Agnarsson, verslunarmaður
8. Sandra Sigurðardóttir, íþrótta- og heilsufræðingur
9. Garðar Atli Jóhannson, byggingafræðingur og verkefnastjóri
10. Árdís Rut Hlífardóttir, húsmóðir og nemi
11. Kristján Björnsson, húsasmiður
grunnskólakennari og bæjarfulltrúi
12. Viktoría Sif Kristinsdóttir,
13. Kristinn Grétar Harðarson, yfirmaður tölvumála í Árborg, tæknimaður og
trommuleikari
14. Anna Jórunn Stefánsdóttir, talmeinafræðingur

ARCTIC TRUCKS | KLETTHÁLSI 3 | 110 REYKJAVÍK | 540 4900
WWW.ARCTICTRUCKS.IS

Halldór leiðir VG

H
Eitthvað nýtt, geymdu bílinn frítt !

TAKTU FORSKOT Á
SÆLUNA!

Ertu á leið í morgunflug? Forðastu himinhá geymslugjöld á bílnum! Svefninn
er dýrmætur. Byrjaðu fríið degi fyrr og gistu á Base kvöldið fyrir flug. Sofðu
lengur, geymdu bílinn frítt og fáðu skutl á völlinn, tekur 5 mín.
Þetta er tilboð, bara fyrir snillinga !

Á Base er alltaf Happy Hour á barnum, og Gæðakaffi á könnunni. Það er bara basic!
Njóttu notalegrar stemningar og skoðaðu eitt flottasta nýlistasafn Íslands í leiðinni.
Frá 6900 í eigið herbergi.
ALLT INNIFALIÐ:

Morgunverður
Skutla á flugvöllinn og til baka
Geymsla á bíl

Frá Basic Double til Comfort Suite.

Hafðu samband í tölvupóst eða síma til að
bóka: basehotel@basehotel.is/ 519 1300

alldór Pétur Þorsteinsson,
verkfræðingur á Eyrarbakka,
leiðir lista Vinstri grænna
í Árborg. Í öðru sæti er Anna Jóna
Gunnarsdóttir, hjúkrunarfræðingur á
Selfossi og í þriðja sæti Sigurður Torfi
Sigurðsson, sjálfstæður atvinnurekandi, í Stokkseyrarseli.
1. Halldór Pétur Þorsteinsson, 61 ára, Eyrarbakka Verkfræðingur
2. Anna Jóna Gunnarsdóttir 54 ára Selfossi Hjúkrunarfræðingur
3. Sigurður Torfi Sigurðsson 49 ára Stokkseyrarseli Sjálfstæður atvinnurekandi
4. Guðbjörg Eva Guðbjartsdóttir 31 ára Eyrarbakka Ferðamálafræðingur
5. Guðbjörg Grímsdóttir 49 ára Selfossi Framhaldsskólakennari
6. Jóhann Óli Hilmarsson 64 ára Stokkseyri Fuglafræðingur
7. Guðrún Runólfsdóttir 24 ára Selfossi Förðunarfræðingur
8. Pétur Már Guðmundsson 42 ára Stokkseyri Bókmenntafræðingur
9. Þórdís Eygló Sigurðardóttir 67 ára Selfossi Forstöðumaður
10. Einar Sindri Ólafsson 24 ára Selfossi Jarðfræðingur
11. Nanna Þorláksdóttir 67 ára Selfossi Skólafulltrúi
12. Valgeir Bjarnason 64 ára Selfossi Fagsviðsstjóri
13. Margrét Magnúsdóttir 63 ára Selfossi Garðyrkjufræðingur
14. Þorsteinn Ólafsson 71 ára Selfossi Dýralæknir
15. Alda Rose Cartwright 37 ára Stokkseyri Myndlistamaður og kennari
16. Þórólfur Sigurðsson 22 ára Stokkseyrarseli Nemi
17. Kristbjörg Árný Jenssen 32 ára Stokkseyri Verslunarstarfsmaður
18. Jón Hjartarson 74 ára Selfossi Fyrrverandi bæjarfulltrúi

T-listinn samþykktur

H

elgi Kjartansson, íþróttakennari
og
oddviti,
leiðir T-listann í Bláskógabyggð áfram í komandi sveitarstjórnarkosningum. Listi framboðsins
var samþykktur á fundi í Aratungu
fyrir nokkru. T-listinn er með
meirihluta í hreppsnefnd Bláskógabyggðar en listinn fékk 68,7% atkvæða
í kosningunum 2014 og fimm fulltrúa
kjörna. Fjögur efstu á listanum eru
núverandi hreppsnefndarfulltrúar og
sitja í sömu sætum og árið 2014.

Í tilkynningu frá framboðinu segir
að T-listinn muni áfram standa fyrir
gegnsærri og opinni stjórnsýslu, lýðræði og þátttöku íbúa.

1. Helgi Kjartansson, íþróttakennari, Dalbraut 2, Reykholti
2. Valgerður Sævarsdóttir, upplýsingafræðingur, Garði, Laugarvatni
3. Kolbeinn Sveinbjörnsson, verktaki, Heiðarási
4. Guðrún Svanhvít Magnúsdóttir, bóndi, Bræðratungu
5. Róbert Aron Pálmason, húsasmíðameistari, Lindarbraut 3, Laugarvatni
6. Agnes Geirdal, skógarbóndi, Galtalæk
7. Trausti Hjálmarsson, bóndi, Austurhlíð 2
8. Gríma Guðmundsdóttir, náms- og starfsráðgjafi, Grund, Laugarvatni
9. Kristinn Bjarnason, verslunarmaður, Brautarhóli
10. Ingibjörg Sigurjónsdóttir, garðyrkjubóndi, Syðri-Reykjum 3
11. Gróa Grímsdóttir, bóndi, Ketilvöllum
12. Andrea Skúladóttir, viðskiptafræðingur, Heiðarbæ 2
13. Arite Fricke, listgreinakennari, Bæjarholti 14, Laugarási
14. Svava Theodórsdóttir, viðskiptafræðingur, Höfða

Lofvtavrmianfutm ur

Rakatæki

Kraftviftur

Tilboð
frá kr

Tilboð
frá kr

Dreifðu

17.990

Öflugar á gólfinu

9.990

Hljóðlátar viftur Hljóðlátur
Fyrir heimili og hótel

Þakblásarar

Gluggaviftur Veggvifta
-hægt að fá með veðurhlíf

íshúsið

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Úti - sogar út - hraðastýring

viftur
.is
-andaðu léttar
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Styttum vinnuvikuna
hjá Hveragerðisbæ
Í
Saga Kvenfélags
Selfoss komin út

Þ

annig vinni samtök svanna” saga
Kvenfélags Selfoss
sem er 70 ára 2018 kom
út 19 apríl. Af þessu tilefni komu um 70 konur
í íslenska búningnum
saman þennan dag og
fögnuðu með málþingi og hylltu síungt
kvenfélag. Höfundur
bókarinnar er Sigrún
Ásgeirsdóttir kennar og
fyrrverandi formaður í
Kvenfélagi Selfoss.
Selfoss árið 1948.
Hinn ört vaxandi
þéttbýlisstaður
við
Ölfusárbrú er orðinn
sjálfstætt sveitarfélag.
Margvíslegar þarfir íbúanna kalla á skjótar lausnir.
Konurnar láta til sín taka og stofna
Kvenfélag Selfoss sem með samtaka-

mætti sínum hefst handa
við að bæta mannlífið.
Það vantar sjúkrahús,
það vantar kirkju, það
vantar leikvelli. Kvenfélagið verður aðaldriffjöðurin í lausn þessara
mála.
Allar götur síðan
hefur Kvenfélag Selfoss haft vakandi auga
með velferð ungra og
aldinna í bænum um leið
og það hefur sinnt félags- og skemmtunarþörf kvenna. Frá öllu
þessu er sagt í þessu
fróðlega
afmælisriti
sem er kærkomin viðbót við söguritun Selfossbæjar. Fjölmargar ljósmyndir opna okkur sýn inn
í menningarlíf og félagsstarf liðinna
áratugi á Selfossi.

Samkomulag um
uppbyggingu við
Seljalandsfoss
F
östudaginn 20. apríl var undirritað samkomulag milli landeigendafélagsins Seljalandsfoss
ehf. og sveitarfélagsins Rangárþings
eystra en þetta samkomulag er gert
til að formgera og ramma inn helstu
aðtriði vegna stofnunar rekstrarfélags um uppbyggingu og rekstur við
Hamragarða og Seljalandsfoss.
Seljalandsfoss ehf. og sveitarfélagið hafa unnið saman að gerð

þessa samkomulags í þónokkurn
tíma og var stofnaður vinnuhópur til
að standa að þeirri vinnu, skipaður
tveim fulltrúum Seljalandsfoss ehf.
og tveim fulltrúum sveitarfélagsins.
Á myndinni eru þeir:, f.v. Guðmund Viðarsson og Ísólf Gylfa
Pálmason, fyrir hönd Rangárþings
eystra, og Kristján Ólafsson og Jón
Gunnar Aðils, fyrir hönd Seljalandsfoss ehf.

slendingar vinna að jafnaði mun
lengri vinnudag en frændur
okkar á hinum Norðurlöndunum gera. Þekkt er að langur vinnudagur og mikið og stöðugt álag getur
haft neikvæð áhrif á líkamlega og
andlega heilsu fólks og það hefur
einnig sýnt sig að það eru sjaldnast
bein tengsl á milli framlegðar og
lengd vinnudagsins. Þó Íslendingar
vinni lengri daga en aðrir Norðurlandabúar þá er landsframleiðsla
hérlendis talvert minni en hún er á
hinum Norðurlöndunum.
Tilraunir með að stytta vinnuvikuna hérlendis til að bæta lífsgæði
starfsmanna og auka afköst hafa
gengið mjög vel. Reykjavíkurborg
hefur til að mynda verið að prófa
sig áfram með styttri vinnuviku án
launaskerðingar síðan 2015 og mælingar á árangri verkefnis borgarinnar
gefa almennt til kynna góðan árangur þess. Veikindafjarvistum hefur
til dæmis fækkað til muna á þeim
stöðum sem taka þátt í tilrauninni
og starfsfólk nýtir vinnutímann betur með betra dagsskipulagi og tímastjórnun.
Hugsmiðjan gekk enn lengra en
Reykjavíkurborg og setti upp tveggja
ára tilraunaverkefni þar sem vinnutími allra starfsmanna var styttur úr
átta í sex klukkustundir á dag, án
launaskerðingar. Árangursmat á tilrauninni sýndi að framleiðni fyrirtækisins jókst um tæplega fjórðung
þrátt fyrir að starfsfólkið ynni aðeins sex tíma á dag. Veikindadögum
fækkaði um nærri helming og starfsánægja var í hámarki. Þrátt fyrir að
vinnutími starfsmanna væri styttur
umtalsvert mikið jukust tekjur fyrirtækisins yfir þessi tvö ár sem tilraunin stóð yfir.
Við sem bjóðum fram krafta okk-

ar undir merkinu Okkar Hveragerði
til að halda um stjórntauma Hveragerðis næstu fjögur árin viljum að
Hveragerði taki þetta skref á næsta
kjörtímabili og stytti vinnuviku
starfsmanna bæjarins í 36 stundir án
þess að skerða laun þeirra. Verkefnið
þarf þó útfærast þannig að það leiði
ekki til umtalsverðs viðbótarkostnaðar fyrir bæjarsjóð. Við erum þess
viss að styttri vinnuvika mun auka

Lionsmenn
í Fontana

L

ionsklúbbur Laugardals og
Lionsklúbburinn
Geysir
héldu sameiginlegan fund
í Fontana á Laugarvatni síðasta
vetrardag. Laugdælir tóku höfðinglega á móti fundarmönnum
með hverabökuðu rúgbrauði, bökuðu á staðnum og reyktum silungi
ásamt einhverju fljótandi.

Tómas
Grétar,
fuglasérfræðingur, fræddi fundarmenn
um lífríki svæðisins og á eftir
demdum við okkur í heita dottinn og tókum stöðuna í þjóðfélaginu. Hér er hluti fundarmanna, kampakátir, tilbúnir til
að takast á við verkefni sumarsins.

starfsánægju, fækka veikindadögum
og almennt bæta líðan starfsmanna
bæjarins og um leið auka afkastagetu
þeirra og bæta nýtingu á vinnutíma.
Þess til viðbótar fá starfsmenn meiri
tíma til að sinna fjölskyldu og áhugamálum. Styttri vinnuvika er þannig
eftirsóknarverð fyrir alla.
Þórunn Pétursdóttir, skipar
2. sæti á Okkar Hveragerði.

Dynksfélagar sóttu
Ásgeir heim
í turninn

F

élagar í Lkl. Dynk sóttu Ásgeir
Eiríksson á Klettum í Skeiðaog Gnúpverjarhreppi heim á
dögunum þar sem hann sýndi þeim
framkvæmdir sem standa yfir við að
breyta súrheysturni í gistirými fyrir ferðamenn. Óhætt er að segja að
glæsilega takist til hjá Ásgeiri og mun
turninn án efa vekja verðskuldaða og
mikla athygli þegar hann verður tekinn í gagnið í sumar. Útsýnið af efstu
hæðinni er engu líkt og er vandað til
verka í alla staði í þessu merka framtaki.
Myndir: Bjarni H. Ásbjörnsson.
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Kvenfélag
Eyrarbakka
130 ára

K

venfélag Eyrarbakka var
stofnað þann 25. apríl 1888 af
16 konum og er eitt hinna sjö
kvenfélaga á Íslandi sem stofnuð voru
fyrir aldarmótin 1900.
Aðalfundur Kvenfélags Eyrar-

bakka á 130 ára afmælisárinu fór fram
þriðjudskvöldið 17. apríl sl. í Félagsheimilinu Stað á Eyrarbakka og var
fjölsóttur.
Björn Ingi Bjarnason var við upphaf fundar og færði til myndar.

Langtímalausn
fráveitumála
F
ráveitumál í sveitarfélaginu
Árborg hafa verið í ólestri í
mjög langan tíma. Það er í
raun umhugsunarefni hvernig standi
á því að jafn stórt sveitarfélag og Árborg er sé jafn aftarlega á merinni
þegar kemur að fráveitumálum eins
og raun ber vitni.
Eins og staðan er núna fer allt
skólp frá Selfossi óhreinsað í Ölfusá,
óhreinsað skólp frá Stokkseyri og
Eyrarbakka fer í fjörurnar framan
við þorpin og Tjarnarbyggðin er öll á
rotþróm sem er engan vegin ásættanlegt miðað við stærð byggðarinnar og
hversu lélegur viðtaki mýrin er hvað
varðar affallsvatn úr rotþrónum.
Það var því ánægjulegt að sjá að
eitthvað væri þessu máli að þoka í
rétta átt þegar íbúum gafst kostur
á að koma með athugasemdir við
„Drög að tillögu að matsáætlun
hreinsistöðvar fráveitu á Selfossi
dags. 12.12.2017“
Í þeirri tillögu er m.a. lagt til að
byggð verði eins þrepa hreinsistöð á
bökkum Ölfusár í landi Sandvíkur
með útrennsli í Ölfusá en til vara að
útrennslið verði í sjó fyrir framan
höfnina á Eyrarbakka.

Á þessu eru tveir annmarkar
að mínu mati og gerði ég formlega
athugasemdir við þá. Annars vegar
er Ölfusá, eins og önnur vatnsföll,
skilgreind sem viðkvæmur viðtaki
fyrir skólp og fyrirséð að eins þrepa
hreinsun á skólpi verði ekki nægjanleg
vegna aukinna hreinsunarkrafna í nánustu framtíð. Hins vegar er ekki fýsilegt
að veita skólpi í sjó framan við höfnina
á Eyrarbakka vegna staðbundins austurstraums frá Ölfusárós sem myndi að
öllum líkindum bera eitthvað af skólpi
upp í fjörurnar við Eyrarbakka.
Ég tel að framtíðarlausn á fráveitumálum í sveitarfélaginu eigi að miða
að því að finna varanlega lausn sem
nær til alls sveitarfélagsins. Með tilliti
til þess væri vænlegast að leggja skólplögn út í sjó austan við Litla-Hraun.
Í gegnum hana færi hreinsað skólp frá
öllum þéttbýlisstöðum sveitarfélagsins. Það myndi hafa það í för með sér
að í Ölfusá færi bara brotabrot af því
skólpi sem fer í hana núna. Fjörurnar á Eyrarbakka og Stokkseyri myndu
hreinsast af skólpi og Tjarnarbyggðin
yrði tengd inn á hana líka.
Ástæða þess að þessi staðsetning á útrás lagnarinnar væri væn-

legri kostur en framan við höfnina á
Eyrarbakka er sú staðreynd að með
fram ströndinni er stöðugt vesturfall
sem þýðir að skólp sem fer í sjó fyrir
framan brimgarðinn austan við LitlaHraun berst með straumnum út og
frá ströndinni enda gætir ekki staðbundna austurfallsins frá Ölfusárós
svona austarlega.
Það þarf ekki að fara mörgum
orðum um það hvers mikilvæg þessi
aðgerð væri út frá umhverfissjónarmiðum. Einnig myndi þessi lausn
styrkja mjög uppbyggingu á ferðaþjónustu á svæðinu til lengri tíma
litið og þá sérstaklega þann hluta
hennar sem snýr að náttúrunni og
þessu fallega umhverfi sem sveitarfélagið okkar er staðsett í.
Sigurjón Vídalín,
oddviti Áfram Árborg.

Vinningar í hverri viku - Happdrætti DAS

Þetta er Fanney. Hún trúir á
staðreyndir. Fanney tekur aldrei
ákvörðun fyrr en hún hefur fast
land undir fótum, hún anar ekki
að neinu. Hún kannar allar
breytur áður en hún birtir
niðurstöður sínar.

Fanney Davíðsdóttir er skynsöm og spilar í Happdrætti DAS

Vikulegir útdrættir

Mestu vinningslíkurnar
- skynsamlegasti kosturinn
Einfaldur miði
Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
6 15.000.000
Aðalvinningur
6 3.000.000
Aðalvinningur
40 2.000.000
Vinningar
208
150.000
Vinningar
1.248
50.000
Vinningar
5.200
20.000
Vinningar
19.050
10.000

Samtals 25.758

Tvöfaldur miði
Samtals
90.000.000
18.000.000
80.000.000
31.200.000
62.400.000
104.000.000
190.500.000

576.100.000

Vinningar
Fjöldi
Upphæð
Aðalvinningur
12 15.000.000
Aðalvinningur
12 3.000.000
Aðalvinningur
80 2.000.000
Vinningar
416
150.000
Vinningar
2.496
50.000
Vinningar
10.400
20.000
Vinningar
38.100
10.000

Samtals 51.516

Samtals
180.000.000
36.000.000
160.000.000
62.400.000
124.800.000
208.000.000
381.000.000

1.152.200.000

Kauptu miða á das.is eða í síma 561 77 57
Fylgstu með okkur á Facebook og á das.is

Miðaverð er 1.500 kr. á mánuði fyrir
einfaldan miða og 3.000 kr. fyrir tvöfaldan miða

Nýtt
happdrættisár
hefst í maí
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Nýtum tækifærið til breytinga

N

ú styttist í að kosið verði
til sveitarstjórna. Í Svf Árborg hafa að minnsta kosti
sex framboð boðað þátttöku sína í
kosningunum þann 26 maí. Það er
því nauðsynlegt fyrir kjósendur að
kynna sér vel fyrir hvað þessi framboð standa, hverjar eru áherslur
þeirra og framtíðarsýn fyrir sveitarfélagið okkar. Það á ekki að skipta
máli hvað flokkurinn eða framboðið
heitir heldur miklu frekar fyrir hvaða
gildi þau standa.
Samfylkingin stendur fyrir raunverulegum gildum sem byggð eru
á náungakærleik,umhyggju og velferð fyrir alla. Að undanförnu hefur
verið í gangi undirskriftarsöfnun í
sveitarfélaginu sem stofnað var til af
nokkrum áhugasömum íbúum, er
varðar að umdeilda breytingu á aðal
og deiliskipulagi miðbæjar Selfoss.
Öflug lýðræðisvitund og gegnsæ
stjórnsýsla þar sem íbúarnir sjálfir
hafa aðkomu að ákvarðanatöku síns
samfélags skiptir okkur öll miklu
máli. Bæjarfulltrúar Samfylkingarinnar lögðu fram í haust tillögu um
að þetta umdeilda mál yrði sent í
íbúakosningu en sú tillaga var felld
af meirihluta bæjarstjórnar. Samfylkingin ætlar ef flokkurinn fær afl til

eftir kosningar, að breyta samþykktum sveitarfélagsins á þann veg að í
stað þess að það þurfi undirskriftir
29% kjörgengra íbúa til að knýja fram
íbúakosningar um umdeild mál,
að það hlutfall verði lækkað niður í
20% eins og heimild er fyrir í sveitarstjórnarlögum.-

Áhersla á umhverfið

málaflokkur hefur að mati undirritaðs mætt afgangi í stjórnartíð þess
meirihluta sem nú ræður ríkjum í
ráðhúsi Svf Árborgar. Umhverfismál
eru gríðarlega mikilvæg vegna þess
að flest mál sem sveitarfélög koma að
varða umhverfið að einhverju leyti.
Það er mikill vakningarbylgja í samfélaginu og krafan um að umhverfið
sé verðmætt og einhvers virði verður sífellt háværari. Umhverfi okkar
er öfugt við margt annað á okkar
ábyrgð, og því ætlar Samfylkingin að
endurvekja umhverfisnefnd sem var
ein af þeim fagnefndum sem Sjálfstæðisflokkurinn í Árborg aflagði
þegar hann komst til valda eftir kosningarnar 2010.
Sveitarfélagið á að vera í fararbroddi er varðar umhverfismál, hvort
sem það snýr að íbúum, starfsfólki
sveitarfélagsins eða þeim fjölda ferðamanna sem sækir þjónustu til okkar
í auknum mæli. Að mínum dómi
hefur meirihluti D lista sýnt af sér
einstakt áhugaleysi varðandi þennan
málaflokk sem er ein af grunnskyldum bæjaryfirvalda að vel sé staðið að.
Eggert Valur Guðmundsson,
oddviti og bæjarfulltrúi
Samfylkingarinnar.

Aukin áhersla á umhverfismál verður
fyrirferðamikill í áherslum Samfylkingarinnar í kosningunum í vor. Þessi

Árborg á
toppnum með
álagningu
gjalda

„

S

veitarstjórnakosningarnar í Árborg 2018 munu, ef að líkum
lætur, snúst um miðbæinn og
stöðu bæjarsjóðs. Uppbygging miðbæjarins, eða öllu heldur skortur þar
á, hefur lengi verið áhyggjuefni og
ekki laust við að stundum hafi gætt
pirrings yfir hver seint hefur gengið að
finna því verkefni farveg.

VATNAJÖ KU LS ÞJ ÓÐ G A R Ð UR

Velkomin í
Vatnajökulsþjóðgarð!

Miðbærinn

Gestastofur
Fræðsludagskrá
landvarða

Gljúfrastofa

Ásbyrgi
Hljóðaklettar

Húsavík

Ísafjörður
Gljúfrastofa

Dettifoss

Egilsstaðir
Snæfellsstofa

snæfellsstofa

Askja

Snæfellsnes

Hvannalindir
Snæfell

Kverkfjöll
Nýidalur

GaMlaBúÐ
Höfn

Gamlabúð

Jökulheimar
Eldgjá Laki

Skaftafell

Skaftafellsstofa

Heinaberg

skaftafellsstofa
kirkjuBæjarklaustur
Vík

Gestastofur
Gestastofur Vatnajökulsþjóðgarðs eru upplýsinga- og þjónustumiðstöðvar fyrir
þjóðgarðinn og næsta nágrenni hans. Gestastofurnar eru jafnframt miðstöðvar fræðslu
þar sem náttúru, menningu og sögu er miðlað til gesta í sýningum, fyrirlestrum og
gönguferðum með landvörðum.
Gestastofur þjóðgarðsins eru: skaftafellsstofa í Skaftafelli, snæfellsstofa
á Skriðuklaustri, Gljúfrastofa í Ásbyrgi og GaMlaBúÐ á Höfn.
Auk gestastofanna er yfir sumartímann starfrækt upplýsingastofa á kirkjubæjarklaustri.

PORT hönnun

upplifÐu æVintýri í VatnajökulsþjóÐGarÐi!

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

Nú er komin hreyfing á málið finnst
og mörgum tími til kominn. Ekki skal
það gagnrýnt hér að meirhlutinn hafi
fundið döngun í sér til að koma miðbænum á koppinn en ég verð að viðurkenna að ég er dálítið hugsi yfir hvernig aðdragandi og afgreiðsla málsins
hefur verið af hálfu meirhlutans. Fyrir
óinnvígðann verður ekki annað séð en
bæjarstjórn hafi að mestu leiti afsalað
sér skipulagsvaldi sínu í hendur einkaaðila og það veldur mér áhyggjum.
Það liggur í hlutarins eðli að einkaaðilar, sama hvaða nafni þeir nefnast,
hafa líklega töluvert aðra hagsmuni að
leiðarljósi en langtímahagsmuni bæjarfélagsins. Það veldur greinilega fleirum
áhyggjum því nú er nýafstaðin undirskriftarsöfnun meðal bæjarbúa þar sem
farið er fram á að íbúar bæjarfélagsins
fái að segja skoðun sína milliliðalaust
á því hvernig miðbærinn skuli líta út.
Þegar þetta er skrifað liggur ekki fyrir
hvort tilskilinn fjöldi undirskrifta hefur borist en miðað við undirtektir er
greinilegt að ekki er fullkomin sátt við
þá afgreiðslu sem nú er yppi á borðinu.
Þess má geta að til að bæjarstjórn sé
skilt að taka tillit til vilja þeirra sem
undir listana hafa skrifað þurfa 29% atkvæðisbærra íbúa að hafa skrifað undir. Miðað við það þurfa undirskriftir að
losa 1900. Allur fjöldi nálægt þeirri tölu
hlýtur að verða núverandi meirihluta
að umhugsunarefni.

Fjárhagsstaða

Í nýlega útgefnu yfirliti ASÍ um þróun fasteignagjalda sveitarfélaga koma
nokkrar áhugaverðar staðreyndir í
ljós. Í flestum þáttum sem yfirlitið tekur yfir trónir Árborg á toppnum með
álagningu gjalda. Ekki skal dregið úr
þeirri staðreynd að fá sveitarfélög
virðast hafa jafnmikið aðdráttarafl en
Árborg en ég hef grun um að þar eigi
íbúðaverð ekki minnstan þátt í frekar
en eitthvað annað. Önnur sveitarfélög

Það bregður
mörgu þessu
fólki í brún þegar
það áttar sig á að
það getur munað
tugum þúsunda
að setja börn hér
í leikskóla miðað
við það sem það
þekkir af höfuðborgarsvæðinu.

í kringum okkur hafa svipaða sögu
að segja. Ekki er það allavega atvinnan eða launin sem allur þessi fjöldi
sækir í hér um slóðir, það þori ég að
fullyrða. Flest þau störf sem hér hafa
skapast í góðærinu eru í ferðaþjónustu
og byggingariðnaði og þar er mikill
meirhluti útlendingar sem hér koma
oftar en ekki til skemmri dvalar. Og
störfum á höfuðborgarsvæðinu virðist
ekki fækka í hlutfalli við þá sem þaðan
flytja til nágrannasveitarfélaganna.
Það bregður mörgu þessu fólki í brún
þegar það áttar sig á að það getur munað
tugum þúsunda að setja börn hér í leikskóla miðað við það sem það þekkir af
höfuðborgarsvæðinu. Fasteignagjöldin
er þau næst hæstu á landinu á eftir
Reykjanesbæ. Minna má á að Reykjanesbær var lengst af í fjárhagslegri gjörgæslu
og því eðlilegt að gjöld þar væru hærri en
annarsstaðar þó við getum látið ástæður
þess liggja hér milli hluta. Ég tel að þetta
þurfi að skoða sérstaklega og finna haldbærar skýringar á hversvegna það þarf
að vera svo miklu dýrara að búa hér en
í næstu nágrannasveitarfélögum, því ég
hef áhyggjur af hvað gerist ef slaknar á
þenslunni og tekjustofnar sveitarfélagsins dragast saman.
Samfylkingin í Árborg vinnur nú
að gerð stefnuskráar sinnar þar sem
tekið er til dæmis á þessum þáttum auk
atvinnumála, veitumála, félagsmála
og umhverfismála. Fyrir þá sem deila
skoðunum mínum og okkar í Samfylkingunni býð ég að taka þátt í þessari
vinnu og veita okkur svo brautargengi
í kosningunum 26.mai næstkomandi.
Hjalti Tómasson. Höfundur er í 5.
sæti á lista Samfylkingarinnar í Árborg.

Óskum öllum launþegum
á Íslandi til hamingju
með baráttudag
verkalýðsins
1. maí

Set ehf
röraverksmiðja

Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.
Forn menningarríki hófu gerð
vatnsrenna og lagnastokka fyrir

Lagnagerð er því með elstu iðngreinum sögunnar og hefur þróast

mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr
og málmpípur til að veita vatni
til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn

með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum
hefur röraverksmiðjan Set skapað
sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,
ásamt því að vera mikilvægur
þátttakandi í uppbyggingu og

í dag taldar meðal helstu verkfræðiafreka mannkyns.

nýsköpun í íslensku samfélagi.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.
Set ehf • Röraverksmiðja

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n n

F é l ag v é l st jór a o g m á l m t æ k n i m a n na

Síldarvinnslan hf.
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Karlakór Hveragerðis, ásamt stjórnanda sínum, Örlygi Atla Guðmundssyni. Ljósmynd/Guðmundur Erlingsson.

Jón Ingi sýnir á Bókasafninu í Hveragerði

Á

sumardaginn fyrsta, fimmtudaginn 19. apríl, opnaði
ný sýning á Bókasafninu í
Hveragerði á verkum Jóns Inga Sigurmundssonar. Þar sýnir Jón Ingi vatnslitamyndir og olíumálverk sem hann
hefur málað á undanförnum árum.
Fyrsti kennari Jóns Inga í myndlist var Jóhann Briem, en síðan hefur
hann sótt mörg námskeið í myndlist
bæði hérlendis og erlendis. Hann
hefur m.a. sótt nám hjá Ulrik Hoff
í Kaupmannahöfn, hjá Ron Ranson
vatnslitamálara í Englandi og hjá Keith
Hornblower á námskeiði í Myndlistaskóla Kópavogs. Hann hefur aðallega
unnið með olíu- og vatnsliti.

Jón Ingi hefur tekið þátt í mörgum samsýningum og haldið yfir 40
einkasýningar, þar af 11 á Eyrarbakka.
Hann sýndi einnig nokkrum sinnum í
Eden í Hveragerði. Fjöldi mynda Jóns
Inga er í eigu einkaaðila, auk ýmissa
fyrirtækja og stofnana m.a. Listasafns
Árnesinga og Listasafns Landsbankans.
Jón Ingi fékk menningarviðurkenningu Árborgar árið 2011 og var
valinn heiðurslistamaður Myndlistarfélags Árnesinga veturinn 2017-18.
Sýningin verður opin um leið og
safnið, mánudaga kl. 11-18:30, þriðjudaga til föstudaga 13-18:30 og laugardaga 11-14 og stendur til 26. maí.

Fyrstu vortónleikar Karlakórs
Hveragerðis

L

augardaginn 28. apríl kl.
16:00 fara fram fyrstu vortónleikar Karlakórs Hveragerðis í Hveragerðiskirkju. Kórinn
sem er rétt að verða tveggja ára var
stofnaður haustið 2016. Stjórnandi
og undirleikari er Örlygur Atli Guðmundsson. Um 30 karlar úr Hveragerði, Ölfusi og Selfossi æfa að jafnaði með kórnum þar sem léttleikinn

er í fyrirrúmi enda öll lög kórsins létt
og skemmtileg.
Á vortónleikunum koma Bassadætur fram með kórnum en það eru
systurnar Dagný Halla og Unnur Birna,
Björnsdætur, búsettar í Hveragerði.
Gleðimennirnir Jón Magnús Jónsson og
Ólafur M. Magnússon mun einnig koma
fram og synja nokkur lög með undirleikara sínum, Arnhildi Valgarðsdóttur. Jón

og Ólafur munu líka syngja nokkur lög
með kórnum sem gestasöngvarar. Pétur
Nói Stefánsson, 14 ára stórefnilegur
tónlistarmaður í Hveragerði mun leika
undir á píanó í laginu Hraustir menn
með kórnum. Einsöngvarar úr röðum kórsins verða þeir Arnar Gísli Sæmundsson og Erlendur Eiríksson. Aðgangseyrir á tónleikana er 1.500 krónur,
frítt er fyrir 12 ára og yngri.

Við leitum að sjálfstæðum
leiðtoga í mötuneyti í Búrfelli
Leiðtogi mötuneytis og ræstinga á Þjórsársvæði hefur yfirumsjón með
og skipuleggur daglegan rekstur mötuneytis og ræstinga á svæðinu.
Hann ber ábyrgð á matargerð, framreiðslu og innkaupum vegna reksturs
mötuneytis á svæðinu. Þjórsársvæði er næst stærsti vinnustaður
Landvirkjunar og starfsemi mötuneytis leikur þar lykilhlutverk.
• Menntun á sviði matreiðslu
• Reynsla af sambærilegum rekstri æskileg
• Þekking á næringarfræði
• Frumkvæði og sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
• Lipurð í mannlegum samskiptum
• Þekking á gæðastjórnun og öryggismálum
• Þekking á innra eftirliti með hliðsjón af GÁMES
• Samskipta- og leiðtogahæfni

Sótt er um starfið vefsvæði Landsvirkjunar, landsvirkjun.is. Nánari upplýsingar um
starfið veitir Þóra María Guðjónsdóttir (thora.maria.gudjonsdottir@landsvirkjun.is)
hjá Landsvirkjun. Umsóknarfrestur er til og með 5. maí 2018.

Landsvirkjun ber gullmerkið í Jafnlauna
úttekt PwC, sem staðfestir að fyrirtækið
greiðir körlum og konum jöfn laun fyrir
sömu eða jafnverðmæt störf.

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

www.landsvirkjun.is

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
Við hjá NormX höfum framleitt heita
potta fyrir íslenskar aðstæður í yfir 30 ár.
Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt
öllu því sem tilheyrir til að koma sér upp
glæsilegum heitum potti á verði sem
kemur skemmtilega á óvart.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
www.huseining.is kjartan@huseining.is soffia@huseining.is
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„Aldrei
of seint
að byrja
í námi“

segir Gróa Herdís sem stundar nám hjá Fræðslunetinu.

F

ræðslunetið – símenntun á
Suðurlandi býður uppá margskonar nám fyrir fullorðið fólk,
m.a. nám á leikskólaliða- og stuðningsfulltrúabrú. Námið er kennt í
dreifnámi með vendikennsluskipulagi
en þá er einn áfangi kenndur í einu.

Þetta fyrirkomulag hefur mælst mjög
vel fyrir, það hentar sérlega vel þeim
sem stunda nám með vinnu og veitir
aukinn sveigjanleika í námi. Alls hafa
59 einstaklingar lokið brúarnámi frá
Fræðslunetinu og í vor munu 12 félagsliðar útskrifast og 6 leikskólaliðar

og 11 stuðningsfulltrúar. Gróa Herdís
Bæringsdóttir sem er öryrki er 27 ára

og býr í Austur-Landeyjum er ein af
þeim sem útskrifast sem leikskólaliði í
vor en hún hóf nám haustið 2014.

Hvað varð til þess að
þú valdir þetta nám?

„Þegar ég var hætt á endurhæfingarlífeyri og komin á örorkubætur þá virtust öll úrræði vera úr sögunni. Þegar
ég var í endurhæfingu þá voru miklir
möguleikar í boði en ekkert eftir að ég
fór á örorkuna. Ég hafði verið í Virk í
langan tíma og þar var yndisleg kona
sem vildi allt fyrir mig gera og einn
daginn hringdi hún í mig, þó ég væri
ekki lengur í Virk og sagði mér frá
námskeiði á vegum Fræðslunetsins.
Þannig byrjaði boltinn að rúlla og á
námskeiðinu var mér bent á allskonar
nám sem væri í boði og ég valdi mér
að fara í leiksskólaliðann.“

Hvað hefur komið þér á óvart
varðandi námið?

„Námið sjálft hefur verið frábært í
alla staði og það er komið svo mikið
á móts við sérstakar þarfir manns og
það vilja allir allt fyrir mann gera. Þar
sem ég varð öryrki vegna hamlandi
kvíðaröskunar þá gekk mér aldrei vel
að stunda nám á hefðbundnum stöðum. En þar sem þetta nám er í gegnum
Skype og ég hef fengið að stunda það
heima þá hefur mér gengið alveg ótrúlega vel. Einnig finnst mér námsefnið
einstaklega skemmtilegt og það er svo
ótrúlega margt í boði að fólk getur
alltaf fundið sér eitthvað við hæfi. Ég
hafði aldrei heyrt um Fræðslunetið
áður og því kom mér þetta skemmtilega á óvart.“

Hvernig finnst þér námsskipulagið?

Walk-in N
Opið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

i-t.is

Stilhrein sturta.
Sturtubotn fáanlegur í
mörgun stærðum og litum.
Sturtuveggur með væng,
8mm hert öryggisgler.

„Það er mjög hentugt þar sem tímarnir eru eftir kl. 17 og því getur fólk sem
stundar vinnu einnig tekið þátt. Þar
sem námsefnið er birt á kennsluvef
þá er alltaf hægt að nálgast það þar og
svo eru alltaf ákveðnir dagar sem eru
heimavinnudagar en maður getur einfaldlega unnið verkefnin á þeim dögum sem henta best.“

Hvernig fannst þér ganga að
tileinka þér vendinám?

„Vendinámið er eitthvað sem mér
finnst alveg hreint æðislegt. Þar er
átt við speglað nám þar sem annar dagurinn er heimavinna og hinn
daginn er kennsla. Þetta eru oftast fyrirlestrar og heimaverkefni. Í
kennslustundum er síðan farið yfir
efnið sem unnið var heima og oft eru
einnig verkefni í tímum.“

„

Bara láta
vaða! Það
er aldrei of seint
að byrja í námi
og eins og alltaf
er sagt þá lærir
maður eins lengi
og maður lifir.

Hvert hefur verið þitt mottó í
náminu?

„Mitt mottó í náminu er frekar einfalt, en það er bara að standa sig eins
vel og ég get og hafa gaman af því.
Mér finnst alveg hræðilegt hvað það
eru fáir möguleikar í boði fyrir fólk
sem komið er á örorku og sérstaklega þegar þetta eru ungir einstaklingar eins og ég sjálf sem vilja reyna
að stefna aftur út á vinnumarkaðinn.
Því finnst mér frábært að það séu til
stofnanir eins og Fræðslunetið sem
bjóða upp á óhefðbundnara nám sem
hentar fólki eins og mér. Mér finnst
mjög mikilvægt fyrir andlega heilsu
að hafa eitthvað eflandi fyrir stafni og
það er ómótstæðilega styrkjandi fyrir
sjálfstraustið.“

Hvað hefur þú hugsað þér að
gera í framhaldinu?

„Ég útskrifast núna í maí af leikskólaliðabraut og komst að því að einingarnar sem ég hef tekið í þessu námi
ganga upp í stúdentsnámið sem ég var
byrjuð á sem unglingur og ætla ég því
að klára stúdentinn á næstunni. Síðan
ætla ég að fara í framhaldsnám í leikskólaliðanum í Fræðslunetinu þegar
það verður í boði og síðan get ég vonandi farið að vinna í framhaldi af því.
En þar til ég get farið út á vinnumarkaðinn aftur ætla ég mér að nýta mér
alla þá námsmöguleika sem eru í boði
í Fræðslunetinu því það hentar mér
gríðarlega vel og sanka að mér allri
þeirri menntun sem ég get.“

Áttu einhver ráð til þeirra
sem eru að hugsa um að taka
skrefið og hefja nám að nýju?

„Bara láta vaða! Það er aldrei of seint
að byrja í námi og eins og alltaf er sagt
þá lærir maður eins lengi og maður
lifir. Það eru svo margir valmöguleikar til staðar og því meiri menntun sem
maður hefur því fleiri möguleikar eru
í boði.“

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.

Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
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Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

Stacco er staﬂanlegur fjölnota stóll sem hentar
við öll tækifæri. Auðvelt er að ﬂytja hann milli
rýma á þartilgerðum vögnum sem Stáliðjan
framleiðir. Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu
litaúrvali.

Lúdo er þægilegur og meðfærilegur og hentar
jafnt við eldhúsborðið heima og á vinnustað.
Alla stóla er hægt að fá í fjölbreyttu litaúrvali.

Þægilegur og léttur stóll við kaffiborðið eða
eldhúsborðið. Hann hentar vel í eldhúsið heima
hjá þér og jafnframt í fundarherbergið á
vinnustaðnum. Rondó er með standard setu og
grindin er úr krómi. Fjölbreytt litaúrval.

Verð 27.900 kr.

Verð 31.100 kr.

Eldhúsborð
Með föstum T-fótum úr krómi. Við bjóðum upp á
borðplötur í nokkrum litum.

Borðplata

Verð 26.900 kr.

Verð 25.900 kr.

Vönduð íslensk framleiðsla síðan 1959. Stáliðjan er gamalgróið
íslenskt fyrirtæki sem framleiðir vandaða vöru fyrir heimilið og
vinnustaðinn.

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
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viftur.is

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is

2. tölublað
4. árgangur

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

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

íshúsið

Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

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

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Fja

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.
Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

LÁTTU ÞÉR
Alla fimmtudaga
og laugardaga
LÍÐA
VEL
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.

Eyþór
leiðir X-D í
Hveragerði

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Tím

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

E

yþór H. Ólafsson, verkfræðingur og forseti bæjarstjórnar
Hveragerðisbæjar
leiðir D-lista Sjálfstæðismanna í bænum fyrir komandi kosningar. Bryndís
Eir Þorsteinsdóttir, verslunarstjóri
og blómaskreytir er í öðru sætinu
og kemur ný inn á listann. Friðrik
Sigurbjörnsson, viðskiptastjóri og
bæjarfulltrúi er í þriðja sæti og Aldís
Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri er í fjórða
sætinu.

1. Eyþór H. Ólafsson (58),
verkfræðingur og forseti bæjarstjórnar
2. Bryndís Eir Þorsteinsdóttir (39),
verslunarstjóri og blómaskreytir
3. Friðrik Sigurbjörnsson (29),
viðskiptastjóri og bæjarfulltrúi
4. Aldís Hafsteinsdóttir (53), bæjarstjóri
5. Alda Pálsdóttir (44), verkefnastjóri
hjá Grund Mörkin
6. Sigurður Einar Guðjónsson (44),
verkefnastjóri hjá Landsvirkjun
7. Jakob Fannar Hansen (27), flugmaður
8. Ingibjörg Zoëga (46), húsmóðir
9. Davíð Ernir Kolbeins (20),
starfsmaður í Borgarleikhúsinu
10. Thelma Rós Kristinsdóttir (36),
skrifstofustjóri Fagvís
11. Sigurður Páll Ásgeirsson (21),
starfsmaður í ferðaþjónustu
12. Elín Káradóttir (27),
Stjórnmálafræðingur og
meðeigandi Byr fasteignasölu
13. Sæunn Freydís Grímsdóttir (69),
myndlistarmaður
14. Helgi Þorsteinsson (69),
múrarameistari og kirkjuvörður

Gæðarúm í miklu úrvali
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RICCARDO rafstillanlegur tungusófi
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Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar
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úði
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u
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GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

RÚM • SÓFAR • HVÍLDARSTÓLAR • HEILSUKODDAR • LJÓS • HÚSGÖGN • GJAFAVÖRUR • BORÐ • SÆNGUR

Ódýrustu
rafmagnsborðin
á Íslandi!

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

Viltu auglýsa í blaðinu suðra?
SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – SÍÐUMÚLA 37

Auglýsingasíminn er 578 1190
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