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Fornar hafnir
- ljósmyndabók

— 31. maí 2018 —
Eggert Valur, Helgi, Sigurjón, Tómas Ellert og
Arna Ír ræða saman um meirihluta í Árborg.

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Járnabakkar
Járnabindingavörur
Erum með á lager
allar helstu gerðir af járnabökkum
• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm
• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm
• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir
• U listar á ull eða plasteinangrun
• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm
• Mótarör og kónar 10–50 mm
• Öryggishlífar á kambstál,
listar og sveppir

Meirihlutaviðræður í Árborg

M

eirihlutaviðræður standa nú yfir í Árborg á milli Áfram
Árborg, Framsóknar og óháðra, Miðflokksins og Samfylkingarinnar eftir að meirihluti Sjálfstæðisflokkins
féll í kosningunum á laugardaginn. Vel hefur miðað í viðræðum
flokkanna og þegar blaðið fór í prentun voru fulltrúar flokkanna

Fiskiveisla
á Stað

bjartsýnir á framhaldið. „Okkur hefur gengið ágætlega að ná saman
um einstök mál og gott traust er á milli fólks. Þetta er mikil vinna
og vonandi náum við landi,“ segir Eggert Valur Guðmundsson,
oddviti Samfylkingarinnar sem hélt sínum tveimur bæjarfulltrúum
örugglega. Allt um úrslit kosninganna á Suðurlandi bls. 2 og 14.

TRS til
fyrirmyndar

Vír og lykkjur ehf

Stórbrotnir
Stormfuglar

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 760

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230
Bordýpt 15 sm

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Akralind 4 | 201 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Sviptingar í sveitarstjórnarkosningum á Suðurlandi
S

penna og óvissa einkenndi
sveitarstjórnarkosningarnar á
Suðurlandi laugardaginn 26.
maí síðastliðinn. Hart var sótt að sitjandi meirihlutum og fór svo að nokkrir þeirra féllu með dramatískum hætti,
en nokkrir stóðu atlöguna af sér og
standa sterkir á eftir. Hér fara úrslit í
einstökum sveitarfélögum og er stuðst
við sérlega góða samantekt á úrslitum
kosninganna á www.sunnlenska.is.
T-listinn sigraði í kosningunum í Bláskógabyggð og heldur fimm
hreppsnefndarfulltrúum. Á kjörskrá í
hreppnum voru 677 einstaklingar og
kusu 562. Kjörsókn var 83,01%.
T-listinn fékk 340 atkvæði eða
61,82%. Þ-listinn fékk 147 atkvæði eða
26,73% og tapaði 3,5% frá kosningunum 2014 en er áfram með tvo menn.
N-listi Nýs afls fékk 11,45% atkvæða
og vantaði 6 atkvæði til viðbótar til að
ná inn manni.

Kjörnir fulltrúar:
n Helgi Kjartansson, T-lista
n Valgerður Sævarsdóttir, T-lista
n Óttar Bragi Þráinsson, Þ-lista
n Kolbeinn Sveinbjörnsson, T-lista
n Guðrún S. Magnúsdóttir, T-lista
n Eyrún M. Stefánsdóttir, Þ-lista
n Róbert Aron Pálmason, T-lista
Næstur inn er Jón Snæbjörnsson,

Helgi Haraldsson

Tómas Ellert

Sigurjón

Framsóknarflokkur, Miðflokkur og Áfram Árborg fengu einn mann hvert.

E-listinn í GOGG sigraði.

N-lista, sem vantaði 6 atkvæði, eða
9,52%.
E-listi óháðra lýðræðissinna vann
stórsigur í Grímsnes- og Grafningshreppi og fær fjóra hreppsnefndarfulltrúa af fimm og 67,31% atkvæða.
E-listinn fékk 175 atkvæði og G-framboðslisti um framsýni og fyrirhyggju
85 atkvæði. Á kjörskrá voru 335.

Kjörnir fulltrúar í hreppsnefnd eru:
1. Ása Valdís Árnadóttir, E-lista
2. Björn Kristinn Pálmarsson, E-lista
3. Bjarni Þorkelsson, G-lista

4. Smári Kolbeinsson, E-lista
5. Ingibjörg Harðardóttir, E-lista
Næst inn er Ragnheiður Eggertsdóttir, G-lista, og vantaði hana 3 atkvæði til þess að fella Ingibjörgu.
Meirihluti B-lista Framsóknarmanna og annarra framfarasinna í
Rangárþingi eystra missti meirihluta
sinn og tapaði rúmum 10% atkvæða
frá síðustu kosningum. D-listi Sjálfstæðisflokksins fékk 455 atkvæði eða
46,1% og þrjá fulltrúa kjörna. B-listi
Framsóknar og annarra framfarasinna
fékk 359 atkvæði eða 36,4% og þrjá
fulltrúa kjörna. L-listi óháðra fékk 173
atkvæði eða 17,5% og einn fulltrúa.

D-listinn í Hveragerði hélt velli.
L-listinn í Ásahreppi vann stórsigur.

Kjörnir fulltrúar:

Flott sumarföt, fyrir flottar konur
Str.
38-58
Skeifan 8 | 108 Reykjavík | sími 517 6460 | www.belladonna.is

NÝ TÆKNI LOFT Í LOFT

Daikin Siesta N35 0,8-6,7kW
Allt að 160m2
Fullt verð: 299.900.Tilboð: 199.900.Daikin S25 1,3-4,7kW
Allt að 80m2
Fullt verð: 199.000.Tilboð: 149.000.Kynningar tilboð frá Daikin og erum við að
safna í sendingu á þessu tilboðsverði.

n Anton Kári Halldórsson, D-lista
n Lilja Einarsdóttir, B-lista
n Elín Fríða Sigurðardóttr, D-lista
n Benedikt Benediktsson, B-lista
n Christiane L. Bahner, L-lista
n Guðmundur Jón Viðarsson, D-lista
n Rafn Bergsson, B-lista
Næst inn var Harpa Mjöll Kjartansdóttir, D-lista, sem vantaði 24 atkvæði til að fella Rafn.
F-listi Flóalistans vann sannfærandi sigur í kosningunum í Flóahreppi
og heldur sínum þremur hreppsnefndarmönnum. Á kjörskrá voru 451
kjósendur og atkvæði greiddu 355 eða
78,71%
F-listi Flóalistans fékk 215 atkvæði
eða 62,1% atkvæða og þrjá fulltrúa
kjörna. T-listinn fékk 131 atkvæði eða
37,9% atkvæða og tvo fulltrúa kjörna.

Kjörnir fulltrúar:
n Árni Eiríksson, F-lista
n Rósa Matthíasdóttir, T-lista
n Hrafnkell Guðnason, F-lista
n Margrét Jónsdóttir, F-lista
n Sigurður Ingi Sigurðsson, T-lista
Næsti maður inn er Stefán Geirsson, F-lista, sem vantaði 48 atkvæði til
að fella Sigurð Inga.
L-listinn sigraði í fyrstu listakosningunum sem haldnar hafa verið í
Ásahreppi og fær þrjá hreppsnefndarmenn af fimm. L-listinn sigraði með
yfirburðum og fékk 77 atkvæði eða
58,33% og þrjá hreppsnefndarfulltrúa.

Kjörnir fulltrúar:
n Ásta Berghildur Ólafsdóttir, L-lista
n Elín Grétarsdóttir, E-lista
n Guðmundur J. Gíslason, L-lista
n Ágústa Guðmarsdóttir, E-lista
n Brynja J. Jónasdóttir, L-lista
Egil Sigurðsson, oddvita, sem var í
3. sæti og baráttusæti E-listans vantaði
23 atkvæði til þess að ná inn í hreppsnefnd.
Meirihluti Sjálfstæðisflokksins í
Árborg féll og tapaði flokkurinn um

13% atkvæða frá síðustu kosningum.
Samfylkingin hélt sínum tveimur
bæjarfulltrúum örugglega með 20%
atkvæða, Framsókn og óháðir fengu
nokkurn veginn sama fylgi og síðast,
15,5% atkvæða og halda sínum fulltrúa, Miðflokkurinn hlaut 10,7% atkvæða og einn fulltrúa og Áfram Árborg fær 8,5% og einn fulltrúa. V-listi
Vinstri grænna náði ekki inn manni.
Á kjörskrá eru 6.594 einstaklingar og
kjörsókn var 70,31%.

sinna og félagshyggjufólks fékk 499
atkvæði eða 48,1% atkvæða og þrjá
bæjarfulltrúa.

Kjörnir fulltrúar:
n Gestur Þór Kristjánsson, D-lista
n Jón Páll Kristófersson, O-lista
n Rakel Sveinsdóttir, D-lista

Kjörnir fulltrúar í sveitarstjórn:
1. Gunnar Egilsson, D-lista
2. Eggert Valur Guðmundsson, S-lista
3. Brynhildur Jónsdóttir, D-lista
4. Helgi S. Haraldsson, B-lista
5. Kjartan Björnsson, D-lista
6. Tómas Ellert Tómasson, M-lista
7. Arna Ír Gunnarsdóttir, S-lista
8. Ari Björn Thorarensen, D-lista
9. Sigurjón Vídalín Guðmundsson,
Á-lista
Næsti maður inn er Sólveig
Þorvaldsdóttir, B-lista, sem
vantaði 66 atkvæði til að fella
Sigurjón Vídalín.
D-listi Sjálfstæðisflokks
sigraði í Ölfusi og bætti
við sig tveimur bæjarfulltrúum en litlu munaði á
þeim og O-lista Framfarasinna og félagshyggjufólks.
D-listi Sjálfstæðisflokksins fékk 539 atkvæði eða 51,2% og
fjóra bæjarfulltrúa.
O-listi
FramfaraÍris Róbertsdóttir

Frh. á síðu 14

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

Gæðarúm í miklu úrvali

ti
Öll sæ
a
og b k t
leg
stillan

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ti
Öll sæ
eg
l
n
stilla

Brunstad
hvíldarstóll

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillan
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
litum. Nokkrar stærðir í boði.

ti
Öll sæ
eg
l
stillan
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
hvíldarstólar

legur
Stillan
úði
höfuðp

GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi

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

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

Sviptingar í
sveitarstjórnarkosningum

H

art var tekist á um völd og áhrif í nýafstöðnum kosningum
til bæjar- og sveitarstjórna. Vissulega eru ekki jafn skýr skil á
milli hægri og vinstri og í landsmálunum en margt skilur þó
á milli fólks og framboða.
Meðferð valds, afstaðan til lýðræðisins og
áherslur í húsnæðis- og velferðarmálum getur
verið mjög breytileg eftir því hver á í hlut. Enda
var víða kosið um það hvernig sitjandi meirihluti
beitti valdi sínu og úthlutaði takmörkuðum gæðum.
Löng hefð er fyrir því að félagshyggjufólk
bjóði fram sameiginlega lista. Þetta eru oft farsæl framboð enda þykir mörgum kjósendum
flokkapólitíkin ekki eiga
við í sama mæli á stigi
sveitarstjórna og á Alþingi. Án efa verður þróunin í þá áttina á næstu
árum að flokkar og framboð taka höndum saman í
sveitarstjórnarmálum.
Við blasir að sameining sveitarfélaga er afar
brýnt mál á næstu misserum. Vonandi bera nýkjörnir fulltrúar á Suðurlandi gæfu til að stíga stór
skref í átt til sameiningar
á kjörtímabilinu, íbúum
öllum til heilla og byggðinni til framfara.
Við þurfum afl stórra og öflugra sveitarfélaga til að breyta Suðurlandi úr láglaunasvæði yfir í fjölbreyttari samsetningu iðnaðar og
tæknistarfa. Nýrrar starfsemi sem skilar fjölbreyttri flóru öruggra og
vel launaðri starfa.
Allt hik í þessum efnum er dýrkeypt og bitnar harkalega á lífskjörum fólks í fjórðungnum þar sem laun eru langt undir því sem er á höfuðborgarsvæðinu, þrátt fyrir nálægðina. Þá er geta minni og fámennari
sveitarfélaga til að takast á við viðkæm mál í návíginu oft hamlandi og
skortir nauðsynlega fjarlægð á milli stjórnsýslu og íbúa.
Þegar rykið sest eftir átök undanfarinna mánuða þurfa sveitarstjórnirnar að taka upp þráðinn í viðræðum um sameiningu og vinna málið
hratt áfram á fyrri hluta kjörtímabilsins þannig að góður tími gefis til að
halda sérstakar kosningar um mögulegar sameiningar.
Þetta er eitt stærsta hagsmunamál næstu ára á Suðurlandi og boltinn
er hjá nýkjörnum sveitarstjórnum. Nú er bara að velta honum af stað.

„

Við þurfum afl
stórra og öflugra sveitarfélaga til
að breyta Suðurlandi
úr láglaunasvæði
yfir í fjölbreyttari
samsetningu iðnaðar
og tæknistarfa.



TRS er Fyrirmyndarfyrirtæki VR 2018

T

S

elf yssingurinn
Harpa
Svansdóttir er
dúx Fjölbrautaskóla
Suðurlands á vorönn
2018, en brautskráning fór fram síðastliðinn laugardag.
Vilborg
Harpa,
María Ísleifsdóttir og
Almar Óli Atlason
hlutu viðurkenningu
frá
Hollvarðasamtökum FSu. Harpa
hlaut að auki viðurkenningar fyrir fram- Olga Lísa skólaúrskarandi árangur meistari FSu og
í raungreinum og Harpa.
stærðfræði.
Vilborg
María
hlaut viðurkenningar fyrir fram- fyrir vinnusemi og drifkraft í íþróttum
úrskarandi árangur í ensku, íslensku, og íþróttafræðum.
þýsku og sögu og Almar Óli hlaut
Dröfn Sveinsdóttir hlaut viðurviðurkenningu fyrir frábæran árangur kenningu fyrir framúrskarandi árí vélvirkjun.
angur í spænsku. Eva María Larsen
Brynja Sólveig Pálsdóttir hlaut Bentsdóttir hlaut viðurkenningu fyrir
viðurkenningu fyrir góðan árangur í góðan árangur í dönsku.
Steinar
Hermannsson
hlaut
félagsfræði og Mathias Bragi Ölvisson
hlaut viðurkenningu fyrir frábæran viðurkenningu fyrir góðan árangur
í rafmagnsgreinum, Sara Lind Sigárangur í félagsgreinum.
Snorri Björn Magnússon hlaut urðardóttir hlaut viðurkenningu fyrir
viðurkenningar fyrir framúrskarandi góðan árangur í námi á hestabraut og
árangur í frönsku og heimspeki. Hekla Magnús Vignir Árnason fyrir góðan
Björk Grétarsdóttir hlaut viðurkenn- árangur í námi á húsasmíðabraut.
ingu fyrir góða ástundun og árangur
Steinþóra Jóna Hafdísardóttir hlaut
í stærðfræði.
viðurkenningu fyrir frábært framlag
Hilmar Heiðberg Björgvinsson til starfs kórs skólans og Þórunn Ösp
hlaut viðurkenningu fyrir áhuga og Jónasdóttir og Elísabet Davíðsdóttir
eljusemi í handverki og hönnun. Erika hlutu viðurkenningar fyrir framlag sitt
Mjöll Jónsdóttir hlaut viðurkenningu til félagslífs skólans.

Landsvirkjun
gaf Lkl. Dynk
öryggisvesti

D

aði Viðar Loftsson kom
færandi hendi frá Landsvirkjun á stjórnarskiptafund Lkl. Dynks á dögunum. Færði
hann klúbbnum öryggisvesti sem
Aðalsteinn Guðmundsson, fráfarandi formaður, tók við fyrir hönd
klúbbsins. Koma vestin að einkar
góðum notum en Dynkur hefur í
nokkur ár séð um að halda hreinu
meðfram veginum upp Skeiða- og
Gnúpverjahrepp.

Björgvin G. Sigurðsson

Eigendur TRS Kristín Gunnarsdóttir, Sigurður Þór Sigurðsson, Gunnar Bragi
Þorsteinsson og Dagný Björk Ólafsdóttir.

RS var á meðal
15 fyrirtækja
er valin voru
Fyrirmyndarfyrirtæki
2018 að mati VR í hópi
meðalstórra fyrirtækja
á Íslandi.
Val þetta var
niðurstaða könnunar á vegum Gallup
sem rúmlega 34.000
starfsmönnum hjá um
1000 fyrirtækjum var

Harpa dúxaði í FSu

boðið að taka þátt í.
Könnun þessi er sú
viðamesta á vinnumarkaði á Íslandi í dag.
Niðurstöður þessar
könnunar eru stjórnendum mikilvægar til
að gera TRS að enn
Ragnar Þór Ingólfsson
betri vinnustað til
Formaður VR afhendir
framtíðar.
Gunnar Bragi Þorsteins
syni framkvæmdastjóra
TRS viðurkenninguna.
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

Stórbrotnir
Stormfuglar
-Nóbelsverðlaunatexti hjá
Einari Kárasyni

S

tormfuglar, ný skáldsaga Einars
Kárasonar, kom út þriðjudaginn
15. maí. Bókin er fáanleg innbundin á prenti, sem rafbók og sem
hljóðbók í streymi. Mun þetta vera í
fyrsta sinn sem íslensk skáldsga kemur út í samstundis á þessum þremur
útgáfuformum.
Stormfuglar er stórbrotin og
áhrifamikil saga um örvæntingarfulla
baráttu íslenskra sjómanna við miskunnarlaus náttúruöfl. Sögusviðið er
síðutogarinn Máfurinn sem heldur á
karfaveiðar vestur undir Nýfundna-

landi.
„Um borð eru þrjátíu og tveir
menn. Þeir fylla skipið í mokveiði en
í þann mund sem þeir búast til heimferðar brestur á aftakaveður; sjórinn er
drápskaldur og togarinn hleður á sig
ísingu í nístandi frosti og ofsaroki,“
segir í kynningu útgáfunnar á bókinni.
Einar Kárason treður hér nýjar
slóðir í skáldskap sínum í mergjaðri
og spennuþrunginni frásögn sem
byggð er á sönnum atburðum. Það er
bókstaflega lamandi að lesa stórbrotin textann í óvenjulegri bók frá Einari
um háska í hafi.
Í stað hinna litríku karaktera sem
jafnan prýða bækur hans er hér frásögn að hrikalegum mannraunum

úti á reginhafi þar sem við rétt fáum
að kynnast persónum og leikendum
lítilsháttar. Ógnarlegur atburðurinn
er í forgrunni þar sem allt gallerí hins
íslenska sjómannamáls kryddar kjarnyrtan Nóbelsverðaunatexta skáldsins.
Hafandi lesið allar bækur Einars,
frá Söng villiandarinnar og Þetta eru
asnar Guðjón til Stormfugla, og flestar
þeirra nokkrum sinnum, þykir mér
hann ná nýju háflugi í þessari nýjustu
skáldsögu sinni.
Stórbrotnir Stormfuglar sem
sýna enn nýja hlið á þessum einstaka
sagnamanni og rithöfundi. Nóbelsverðlaunatexti takk fyrir.
Björgvin G. Sigurðsson.

SKELLTU ÞÉR Í SKEMMTIFERÐ TIL

VESTMANNAEYJA
HJÓLALEIGA

SPÍTTBÁTAFERÐIR

Snilldar leið til að ferðast um Vestmannaeyjar. Ný
gæða hjól sem koma þér út um allt um eyjuna.
Skoðaðu Eyjuna á þínum eigin hraða.

Frábærar Ribbátaferðir sem koma öllum skemmtilega á óvart. Þú sérð Eyjarnar í öðru ljósi í þessum
fjörferðum. Klukkustundar eða tveggja tíma ferð.

www.bookingwestmanislands.is
info@bookingwestmanislands.is

www.ribsafari.is
info@ribsafari.is

RÚTU- OG SKOÐUNARFERÐIR

GÖNGUFERÐIR UM HRAUNIÐ

Njóttu þess að láta keyra þig um Vestmannaeyjar
og fræðast um eyjarnar og sjá skemmtilega staði.
Við þeysumst um með þig og þína um alla eyjuna.

Komdu í gönguferð um hraunið og fáðu leiðsögn
frá heimamanni sem þekkir alla króka og kima
hraunsins, fáðu söguna og náttúruna beint í æð.

www.eyjatours.is
eyjatours@eyjatours.is

www.bookingwestmanislands.is
info@bookingwestmanislands.is
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Fiskiveisla á Stað
Siginn fiskur og meðlæti.

V

inir
Alþýðunnar,
undir forystu Siggeirs Ingólfssonar
útvegsbónda á Sölvabakka,
buðu til fiskiveislu að Stað á
Eyrarbakka miðvikudaginn
23. maí sl. og var fjölmenni.
Þar var verið að fagna lokum
vetrarvertíðar sem voru á
fyrri tíð þann 11. maí.
Á borðum var siginn
fiskur; veitt af skipverjum á
Mána ÁR 70 frá Eyrarbakka
og verkað í vor af Vinum
Alþýðunnar í anda Hjallastefnunnar sem er verkunaraðstaðan í útsýnispallinum
við Félagsheimilið Stað. Þúsundir erlendra ferðamanna
skoða og mynda spyrðurnar
þarna.
Vestfirska forlagið á Þingeyri sendi kveðjur á hátíðina
og gaf bækur í bókaslottóið
þar sem Vigdís Hjartardóttir
drá út vinningashafa.
Björn Ingi Bjarnason og
Halldór Páll Kjartansson
færðu til myndar.

F.v.: Vigdís Hjartardóttir og Björn Ingi
Bjarnason og síðan vinningshafarn
ir 7 í
bókalottóinu.

Hjallastefnumeistrarnir. F.v. Halldfór Páll Kjartansson og Siggeir Ingólfsson.

Gaflaraleikhúsið
kynnir

Námskeið í Grímugerð
og grímuleik fyrir 10 - 13 ára
11 -22 júní
Skráning og upplýsingar í síma 565 5900
og á midasala@gaﬂaraleikhusid.is

ALLT TIL
FÆRIBANDAGERÐAR

Við óskum sjómönnum og fjölskyldum
þeirra innilega til hamingju með daginn!

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

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
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Fornar hafnir – eins
Ú

t er komin bókin Fornar
hafnir - útver í aldanna rás
eftir Karl Jeppesen. Hér er að
finna ljósmyndir og frásagnir af 160
verstöðvum á Íslandi. Ferðalagið hefst
á Horni og fer síðan hringferð allt í
kringum landið. Áningarstaðirnir eiga
það allir sameiginlegt að héðan réru
forfeður okkar í landinu til fiskjar.
Allvíða má greina búðir sem hafa
að hluta sokkið í landið, horfið gras
eða sand. Annarsstaðar hefur nútíminn ruðst yfir hinar fornu minjar með

landfyllingum og mannvirkjum. En
jafnt er landslag staðanna og útsýn
þaðan til menja um hina hörðu lífsbaráttu og mannlíf liðinna alda.
Bókin er liðlega 300 síður í stóru
broti og hefur að geyma 550 litmyndir. Höfundurinn Karl Jeppesen á að
baki farsælan feril sem kennari, dagskrárgerðarmaður, ljósmyndari og
kvikmyndagerðarmaður. Blaðið birtir
hér nokkrar af myndum Karls ásamt
textum.

Stokkseyri
Stokkseyri
Jónas Jónasson fyrrv. skipstjóri skrifaði
í Sjómannablaðið Víking 1973 grein
sem hann nefndi „Sjóróðrar um alda
mótin frá Stokkseyri“:

Þuríðarbúð
Stokkseyringafélagið í Reykjavík lét reisa sjóbúð til miningar um Þuríði Einars
dóttur, formann í Götu á Stokkseyri. Búðin var vígð 1949 og endurbyggð árið
2001. Þuríður var fædd á Stéttum í Hraunshverfi árið 1777. Hún byrjaði að róa
með föður sínum aðeins 11 vetra gömul og var fullgildur sjómaður 17 ára. Þur
íður stundaði sjósókn í yfir 50 ár, þar af í 34 ár frá Stokkseyri. Hún var formaður á
vertíðarskipum frá Stokkseyri í 25 ár og síðan frá Þorlákshöfn. Eru engin önnur
dæmi um slíkan æviferil hjá konu hér á landi. Þuríður þótti góður formaður,
fengsæl og útsjónarsöm. Vegna stöðu sinnar klæddist Þuríður jafnan karl
mannsfötum og þurfti til þess leyfi sýslumanns. Hún lést á Eyrarbakka árið 1863,
86 ára að aldri.
Mikið landbrot er neðan við túnið á StóruBorg af völdum ágangs sjávar og Kaldaklifs
ár sem þar fellur hjá.

Þegar lýsa á einum degi úr athafnalífi í
stóru sjávarplássi um hábjargræðistím
ann, þar sem oft er teflt á tæpasta vað
ið til sjálfsbjargar sér og sínum, sem
oft heppnaðist, en stundum því miður
ekki, þá er ekki hægt að komast hjá því
að skýra að nokkru frá staðháttum á
viðkomandi stað, svo og mönnum og
málefnum, dugnaði þeirra, óþrjótandi
áhuga og starfsþreki. Mjög þurftu þeir
á þolinmæði að halda, því oft var stór
brim, vikum saman, svo ekki, var róið,
þótt bezta veður væri. Þegar loks var
hægt að róa, urðu þeir að nota hverja
stund, sem bezt mátti verða, því að á
því byggðist hlutur vertíðarinnar og
jafnvel afkoma mannsins, sem hlutinn
átti, yfir allt árið…
Á síðasta tug nítjándu aldar var mikið
útræði austanfjalls, sérlega á Stokks
eyri…
Það hafa því verið 45 skip, sem gengu
frá Stokkseyri veturinn 1891. Þarna
var margt hraustra drengja saman
komið, enda sóttu þeir sjóinn fast og
öfluðu mikið. Það voru aðallega tvö
sund, sem allur þessi skipafjöldi varð
að nota. Annað þeirra var Músasund,
svo kallað. Það var notað aðallega af

Íragerðismönn
um og Austur
hverfingum, því
það var beint fyrir
framan þeirra
búðir. Það var
talið mjög vafa
samt og vandfar
ið í misjöfnu veðri
og fárra meðfæri
undir slíkum
kringumstæðum.
Þrálátastur við
þetta sund mun
Stokkseyri
hafa verið Bene
dikt í Íragerði, og
hefi ég ekki heyrt, að hann hafi farið
aðra leið frá landi eða að, á meðan
hann stundaði formennsku, og sótti
hann sjó og aflaði með því bezta, sem
þar gerðist, enda var hann talinn fyrir
myndar formaður á alla vísu.
Músasund var mjög vandfarið, eins
og áður segir. Það var stutt, ekki nema
nokkur áratog, en straumurinn var
svo mikill og straumskiptingur, að
ekki þótti fært að hafa þar undir árum
nema þaulvana menn. Hinir voru látnir
leggja upp, meðan róið var inn sundið,
því ef einhverjum fataðist róðurinn,
gat það orðið til þess, að skipinu sneri,
eða árar brotnuðu af öðru borðinu
eða jafnvel að keiparnir þurrkuðust af
svo að skipið missti gang, og tók þá
straumurinn það vestur í brimgarðinn,

Á Byggðasafninu
að Skógum er varð
veittur áttæringurinn
Pétursey. Á honum
var róið frá veiðistöð
inni á Melnum.

Gljá undir Eyjafjöllum
Annað sem einkennir þetta landsvæði er það sem nefnt er Gljá. Þar er
marflatt og flýtur mjög grunnt vatn yfir á stóru landsvæði. Yfir þetta
þurftu sjómennirnir að fara á leið til sjávar og heim aftur á kvöldin.

svokallaðar Tröllalendur, og þurfti þá
ekki að sökum að spyrja, enda álitu
menn, að svo hefði verið, þegar eitt
skipið fórst þar með allri áhöfn 20.
marz 1897...
Annað sund var þarna, svokallað
Vestursund, og notuðu flest skipin það
á vetrarvertíðum. Það var talið gott
sund og þrautalending á Stokkseyri
og oft farið, þó önnur sund væru
ófær. En galli var nokkur, nefnilega
sá, að leiðin, þegar komið var inn úr
sundinu, var bæði grunn og krókótt
um stórstraumsfjöru, svo oft þurfti að
fara út, og setja skipið yfir smá hryggi.
Þá voru taldir 18 snúningar frá sundi í
land, en þetta kom ekki að sök, nema
um stærstu fjörur.
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stök ljósmyndabók

Dyrhólahöfn
Við Dyrhólaey hefur verið verstaða frá
því snemma á miðöldum og eru allar
líkur til þess að þar hafi verið mikið
útræði á 16. og 17. öld. Forsvarsmenn
Þykkvabæjarklausturs virðast snemma

hafa rennt hýru auga til jarðarinnar að
Dyrhólum. Árið 1449 er klaustrið talið
eiga hálfa jörðina og einnig uppsátur,
verbúðir og vergögn í Dyrhólahöfn.
Í heimild frá því um 1700 er sagt að
þá sjái á eyjunni „til margra búða og

vergagna“. Vorið 1705 gengu 10 tein
æringar og áttæringar undir Dyrhólaey,
en til forna höfðu 24 skip þar uppsátur.
Í skýrslu sýslumanns frá 1771 er talið
að úr Reynis- og Dyrhólahöfn rói að
öllu jöfnu á vertíð 9 áttæringar og 2

teinæringar.
Uppsátur við Dyrhólaey voru ekki öll
á sama stað. Sagt er að nokkur hafi
verið í krikanum austan eyjarinnar, á
svonefndri Kirkjufjöru. En nú er þessi
fjara aðeins vottur af því sem hún hefur

verið á fyrri tíð. Annars var aðaluppsátr
ið vestanvert við eyjuna og þar var hin
eiginlega Dyrhólahöfn.

Máríuhlið er skammt utan ósa Jökulsár á Sól
heimasandi en þangað fluttu Skaftfellingar útræði
sitt lengst vestur. Þarna var einnig austasta lending
í Rangárvallasýslu. Úr Máríuhliði reru 9 skip, þegar
þau voru flest. Þetta var fyrst og fremst viðlegu- og
heimver, en margt aðkomumanna var á þessum
skipum. Héldu vermenn til hjá þeim bændum sem
þeir reru hjá eða komu sér fyrir á öðrum bæjum sem
næst uppsátrinu. Guðmundur Ólafsson í Eyjarhól
um, sem var frumkvöðull þess að þarna varð skipa
staða, reisti þar snemma verbúð. Vestan Jökulsár
niður undir sjó eru rústir sjóbúða, líklega frá síðustu
öld, en austan árinnar voru áður nokkrar sjóbúðir.

Eyrarbakki
Brimflögg voru í notkun á Eyrarbakka fram yfir 1960. Þau voru notuð til að vara
sjófarendur við ef sundin versnuðu snögglega eða urðu ófær og var þá flaggað
frá. Brimflöggin voru þrjú. Flaggað var hvítu flaggi ef allt var í lagi, rauðu flaggi ef
það var varasamt en svörtu flaggi ef sundin urðu ófær.
Þess má geta að Eyrar sem nú heitir Eyrarbakki var komustaður skipa frá Noregi
og víðar þegar á þjóðveldisöld.

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Bókaútgáfan Sæmundur - 570292-2269 - Austurvegi 27 - 800 Selfossi netfang: saemundurselfossi@gmail.com - sími 482 3079

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is
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Lkl. Selfoss
úthlutar styrkjum

L

ionsklúbbur Selfoss úthlutaði styrkjum úr Menningar
og líknarsjóði Klúbbsins með
viðhöfn í Safnaðarheimili Selfosskirkju fyrir stuttu.
Selfosskirkja fékk styrk kr. 500 þúsund til kaupa á myndkerfi til endurvörpunar á athöfnum úr kirkjunni
yfir í safnaðarheimilið.
Héraðskjalasafn Árnesinga fékk kr.
300 þúsund til kaupa á búnaði til að
taka viðtöl við “frumbyggja” á Selfossi
og nágrannabyggðum. Upphæðin
greiðist á þremur árum.
Ljósheimar og Fossheimar á Selfossi fengu kr. 200 þúsund til aðstoðar við upphaf notkunar á slökunar og
skynjunaraðstöðu fyrir heilabilaða
einstaklinga.

Hundafóður

Smáralind | Kringlunni | Reykjanesbæ

– fyrir dýrin þín

Sími 511-2022 | www.dyrabaer.is

Tónsmiðja Suðurlands fékk styrk
kr.130 þúsund til kaupa á söngkerfi til
notkunar í söngkennslu.
Menningar og líknarsjóðurinn
styrkti einstakling vegna veikinda
hans, kr. 200 þúsund.
„Sjóðurinn góði“ fékk styrk kr.150
þúsund, en hann starfar í Árnessýslu
og er samstarfsverkefni Lionsklúbba,
kvenfélaga, kirkna og Rauðakrossins.
Sjóðurinn styrkir þá sem höllum fæti
standa.
Í tilfefni 100 ára afmælis Lionshreyfingarinnar, í samvinnu við
Lionsklúbbinn Emblu, samtals kr. 300
þúsund til umhverfismála. Verkefnið
er að koma upp bekkjum og borðum
við gönguleiðir. Gert í samvinnu við
Sveitarfélagið Árborg.

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna
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Uppbyggingarsjóður
Suðurlands styrkir Endor
til þróunar á þjónustukerfi
fyrir ofurtölvurekstur
- Verður eitt fárra fyrirtækja í Evrópu með
sérhæfingu á þessu sviði

Í

slenska upplýsingatæknifyrirtækið Endor hlaut á
dögunum styrk frá Uppbyggingarsjóði
Suðurlands,
sem veitir verkefnastyrki á sviði
nýsköpunar, menningar og atvinnuþróunar á Suðurlandi, til
þess að þróa þjónustu- og umsýslukerfi fyrir viðskiptavini
sem hanna og þróa afurðir sínar
í ofurtölvuumhverfi. Ofurtölvur eru nýttar til þess að leysa
margar af helstu áskorunum
21. aldarinnar, til dæmis við
hönnun á nákvæmari veðurlíkönum, þróun hagkvæmari
og grænni flutningsmáta og
úrlausn flókinna rannsókna í
læknisfræði og líftækni.
Verkefnið er einstakt hér
á landi og þegar þróun þess er
lokið mun Endor hafa skipað sér í hóp fárra fyrirtækja
í Evrópu með sérhæfingu og
sérsniðnar lausnir á þessu sviði.
Verkefnið er unnið í samvinnu
við franska upplýsingatæknirisann Atos og markmiðið er að
þróa lausn sem einfaldar allann
rekstur og afhendingu á ofur-

tölvureikniafli fyrir viðskiptavini þess. Meðal viðskiptavina
Atos eru flestir stóru bílaframleiðendur heimsins og verkefnið tengist risasamningi sem
Atos gerði við BMW um þjónustafhendingu úr gagnaverum á
Íslandi, Þýskalandi og í Svíþjóð.
Umfang samningsins og
flækjustig við afhendingu þjónustunnar er mikið og það koma
fjölmargir mismunandi aðilar
að því. Endanlegt takmark verkefnisins er það haldi utan um
afkasta og uppitímamælingar í
rauntíma fyrir alla reikniklasa
í rekstri, óháð staðsetningu, og
stýra þannig viðhaldi og mannskap á hagkvæmari og skilvirkari hátt.
Gunnar Guðjónsson, framkvæmdastjóri Endor: „Við erum
sunnlenskt félag í grunninn og
helmingur starfsmanna okkar
er staðsettur á Selfossi og það er
gleðiefni að Uppbyggingarsjóðurinn styrki fyrirtæki í nærsamfélaginu til vaxtar. Þessi styrkur
á eftir að nýtast okkur vel við
þróun sérhæfðs kerfis sem gerir

viðskiptavinum okkar kleift að
auka hagkvæmni og skilvirkni
í rekstri hjá sér. Þetta er mjög
sérhæfð þjónusta sem hefur
alla burði til þess að verða stór
þáttur í framtíðarvexti Endor,
og mun gera okkur kleift að
sækja enn frekar inn á erlenda
markaði með lausnir okkar og í
þéttu samstarfi við einstakt net
samstarfsaðila.”
Hrafnkell Guðnason, ráðgjafi og verkefnastjóri: „Það er
virkilega ánægjulegt fyrir Uppbyggingarsjóð Suðurlands að
styrkja Endor og auðvelda þeim
að vera með sérhæfingu sem fá
önnur fyrirtæki eru með. Gangi
það eftir getum við gert ráð
fyrir fjölgun sérhæfðra starfa
fyrir háskólamenntaða einstaklinga hér á Suðurlandi og það er
gríðarlega dýrmætt fyrir samfélagið allt.”
Endor er ráðgjafar- og þjónustufyrirtæki sem sérhæfir sig í
að hámarka rekstrarhagkvæmni
fjárfestinga í upplýsingatækni
og nýtir til þess nýjustu tækni
í sjálfvirknivæðingu. Vöxtur
Endor hefur verið hraður frá
stofnun árið 2015 og vinnur félagið nú með fjölbreyttum hópi
viðskiptavina. Má þar nefna
Íslandsbanka, DK hugbúnaðarhús og RÚV.

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.

Hrafnkell Guðnason, ráðgjafi og
verkefnastjóri hjá Uppbyggingarsjóði
Suðurlands, og Gunnar Guðjónsson, fram
kvæmdastjóri Endor.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Sm i ðj u v eg i 40, gu l g ata , Kó pavo g i

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Allt blautt?
Örfá tæki
eftir á tilboði

39.990

Þurrkbox

Ekkert rafmagn!
Settu í ferðahúsið
til að draga úr sagga
auka líftíma hússins.

2 fyrir 1

Kraftviftur
Tilboð

Stjórnaðu loftrakanum
Kemur í veg fyrir myglu
Sjálfvirk rakastýring
Eykur þurrkhraða á dóti

Rétt rakastig skiptir máli!

Frá

Viftur
Gluggaviftur

9.990

Loftviftur

viftur.is íshúsið

Útsogsviftur

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata
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n Þrúður Sigurðardóttir, O-lista
n Grétar Ingi Erlendsson, D-lista
n Guðmundur Oddgeirsson, O-lista
n Steinar Lúðvíksson, D-lista
Næstur inn var Vilhjálmur Guðmundsson, O-lista, sem vantaði 41
atkvæði til að fella Steinar.
O-listi Okkar sveitar sigraði í
kosningunum í Skeiða- og Gnúpverjahreppi og heldur sínum þremur hreppsnefndarfulltrúum. O-listi
Okkar sveitar fékk 156 atkvæði eða
46,4% atkvæða og þrjá menn kjörna.
A-listi Afls til uppbyggingar fékk 103
atkvæði eða 30,65% atkvæða og einn
mann kjörinn. G-listi Grósku fékk 77
atkvæði eða 22,9% atkvæða og einn
mann kjörinn.

Kjörnir fulltrúar:
n Björgvin Skafti Bjarnason, O-lista
n Ingvar Hjálmarsson, A-lista
n Einar Bjarnason, O-lista
n Anna Sigríður Valdimarsdóttir,
G-lista
n Matthías Bjarnason, O-lista
Næsti maður inn var Hrönn Jónsdóttir, A-lista, sem vantaði 2 atkvæði
til þess að fella Matthías.
T-listi Traustra innviða sigraði í
Mýrdalshreppi og fær þrjá hreppsnefndarfulltrúa af fimm.

Kjörnir fulltrúar:
n Einar Freyr Elínarson, T-lista

31. maí 2018
D-listinn í Rangárþingi ytra bætti við sig.

n Ragnheiður Högnadóttir, L-lista
n Drífa Bjarnadóttir, T-lista
n Páll Tómasson, L-lista
n Ingi Már Björnsson, T-lista
Næst inn er Þórey Richardt Úlfarsdóttir, L-lista, sem vantaði 31 atkvæði
til að fella Inga Má.
Í Hveragerði hélt D-listinn
meirihluta sínum fjórða kjörtímabilið
í röð og heldur Aldís Hafsteinsdóttir áfram sem bæjarstjóri en hún sat í
baráttusæti D-listans.

D-listinn í Ölfusi náði meirihluta.

S-listinn í Árborg fékk örugga kosningu.

Kjörnir fulltrúar:
n Eyþór H. Ólafsson, D-lista
n Njörður Sigurðsson, O-lista
n Bryndís Eir Þorsteinsdóttir, D-lista
n Friðrik Sigurbjörnsson, D-lista
n Þórunn Pétursdóttir, O-lista

n Garðar R. Árnason, B-lista
n Aldís Hafsteinsdóttir, D-lista
Næstur inn var Friðrik Örn Emilsson, O-lista, sem vantaði 93 atkvæði til
þess að fella Aldísi.

Óskum
sjómönnum
til hamingju
með daginn

H-listinn heldur
meirihluta sínum
í
Hrunamannahreppi.
H-listinn
fékk 236 atkvæði
eða 52,33% og þrjá
hreppsnefndarmenn.
H-listinn
tapar 16,3% fylgi
og einum manni.
D-listi
Sjálfstæðisflokks og óháðra
fékk 215 atkvæði
eða 47,7% og tvo
hreppsnefndarmenn. Um nýtt
framboð í hreppnum er að ræða.

T-listinn í Mýrdalnum sigraði örugglega.

Kjörnir hreppsnefndarfulltrúar:

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

n Halldóra Hjörleifsdóttir, H-lista
T-listinn í Bláskógabyggð
n Jón Bjarnason, Der áfram með meirihluta.
lista
n Sigurður Sigurjónsson, H-lista
n Bjarney Vignisdóttir, D-lista
fella Arndísi.
n Kolbrún Haraldsdóttir, H-lista
Á Hornfafirði hélt B-listi FramNæst inn er Sigfríð Lárusdóttir, D- sóknarmanna hreinum meirihluta
lista, en hana vantaði 22 atkvæði til að með afgerandi hætti. Hlaut 663 atkvæði eða 55,7%.
fella Kolbrúnu.
D-listi Sjálfstæðisflokksins vann
öruggan sigur í Rangárþingi ytra og Kjörnir fulltrúar eru:
bætti talsverðu fylgi við sig frá síðustu n Ásgerður Kristín Gylfadóttir,
B-lista
kosningum.
n Björn Ingi Jónsson, D-lista
Kjörnir fulltrúar:
n Ásgrímur Ingólfsson, B-lista
n Ágúst Sigurðsson, D-lista
n Erla Þórhallsdóttir, B-lista
n Margrét Harpa Guðsteinsdóttir,
n Guðbjörg Lára Sigurðardóttir,
D-lista
Á-lista
n Sæmundur Helgason, E-lista
n Björk Grétarsdóttir, D-lista
n Björgvin Óskar Sigurjónsson,
n Haraldur Eiríksson, D-lista
B-lista
n Steindór Tómasson, Á-lista
n Hjalti Tómasson, D-lista
Í Vestamannayjum var harkan Yngvi Harðarson, Á-lista
Næst inn er Helga Fjóla Guðna- lega tekist á um völdin og fór svo að
dóttir, D-lista, sem vantar 8 atkvæði til meirihluti Sjálfstæðisflokksins féll en
þess að fella út Yngva Harðarson.
einungis 6 atkvæði vantaði upp á að
D-listi Sjálfstæðisflokksins vann hann héldi meirihluta sínum. Fékk Dsannfærandi sigur í sveitarstjórnar- listinn 45,4% atkvæða, H-listinn fyrir
kosningunum í Skaftárhreppi og fær Heymaey 34,2% og Eyjalistinn 20,3%
þrjá hreppsnefndarfulltrúa af fimm. og tapaði einum manni.
D-listinn fékk 141 atkvæði eða 60,5%
og þrjá hreppsnefndarfulltrúa. Z-listi Þau náðu kjöri í bæjarstjórnSólar í Skaftárhreppi - óháðs framboðs ina:
fékk 92 atkvæði eða 39,5% atkvæða og n Hildur Sólveig Sigurðardóttir,
D-lista
tvo hreppsnefndarfulltrúa..
n Íris Róbertsdóttir, H-lista
Kjörin eru:
n Helga Kristín Kolbeins, D-lista
1. Eva Björk Harðardóttir, D-lista
n Njáll Ragnarsson, E-lista
2. Heiða Guðný Ásgeirsdóttir, Z-lista
n Jóna Sigríður Guðmundsdóttir,
3. Bjarki V. Guðnason, D-lista
H-lista
4. Katrín Gunnarsdóttir, D-lista
n Trausti Hjaltason, D-lista
5. Arndís J. Harðardóttir, Z-lista
n Elís Jónsson, H-lista
Næstur inn er Jón Hrafn Karlsson,
D-lista, og vantar 44 atkvæði til að

4. tölublað
4. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

Viktor, Ása, Eva, Heiðar og Sindri með
bílinn sinn sem sigraði brautarkeppnina
með 70 stigum.

Jón, Benjamín, Friðveig og Sigríður með
bílinn sinn sem vann frumlegasta bílinn.
Rebekka og
Guðbjörg með
bílinn sinn
sem vann best
hannaði bíllinn

Hönnunarsamkeppni í
Sunnulækjarskóla

Þ

riðjudaginn 22. maí fór fram
hönnunarsamkeppni í Sunnulækjarskóla. Nemendur í 8.
bekk hafa undarfarnar vikur verið að
vinna verkefni í náttúrufræði þar sem
þau þurftu að hanna bíl sem gekk fyrir
rafmagni.
Nemendur endurnýttu gömul raftæki, rifu þau í sundur og tóku úr þeim
litla mótora sem notaðir voru til að
knýja bílana. Einnig var reynt að nota
sem mest af endurvinnanlegu efni í
bílana, eins og flöskur, tappa, pappakassa og dósir. Markmiðið var að láta
bílinn keyra og svo var keppt í þrem
flokkum.
Brautarkeppni þar sem nemendur
létu bílinn keyra eftir braut og söfnuðu stigum eftir því hversu vel gekk á
brautinni.
Frumlegasti bíllinn þar sem skoðað var útlit og frumleiki bíls og svo
besta hönnun bíls en þar var verið að
huga að smáatriðum bílanna, hvort
þeir væru t.d með straumrofa og þess
háttar og í heild hversu vel bíllinn var
hannaður til að virka.
Keppnin fór fram í Fjallasal þar
sem nemendur úr 7. og 10. bekk fylgdust með. Í dómnefnd sátu Steinunn
Húbertína, raungreinakennari, Áslaug Jónsdóttir, textílkennari og Lárus
Gestsson smíðakennari.
Keppnin var spennandi og munaði aðeins 5 stigum á sigurliði og því
sem hafnaði í öðru sæti. Verkefnið er
hluti af raungreinakennslu skólanns
þar sem markmiðið er að efla áhuga
á tæknimennt og kenna nemendum
grunn hugsun rafmagnsfræðinnar og
hvernig einföld tæki geta virkað.
www.arborg.is
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Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is
Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

