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Ófremdarástand á 
Ölfusárbrú

Bæjarráð Árborgar ályktaði á fundi 
sínum í síðustu viku að ný brú 
verði byggð yfir Ölfusá við Selfoss 

á næstu fjórum árum. Þá  lýsir bæjarráð 
ánægju sinni með að hefjast eigi handa 
við breikkun Suðurlandsvegar milli 
Hveragerðis og Selfoss. Ráðið telur þó að 

fjögur ár sé of löng bið eftir að verkinu 
ljúki, jafnvel þó önnur mikilvæg verk-
efni liggi fyrir í vegamálum landsmanna, 
í ljósi þess hve ört umferðarþunginn 
eykst á þessum vegarkafla, sem er einn sá 
hættulegasti á landinu.

Bæjarráð Árborgar kallar eftir því að 

hafist verði handa við byggingu nýrrar 
brúar yfir Ölfusá á næstu fjórum árum, 
enda er þegar orðið ófremdarástand við 
gömlu brúna þar sem 17.000 bílar fara 
yfir daglega og það ástand mun ekki 
skána með vaxandi umferð.

Tvær nýjar 
sýningar á LÁ

Fjölsótt sýning um 
Fangelsisminjar

Úrbætur í 
samgöngumálum 
bls. 4.

Bæjarráð kallar eftir nýrri brú

Fyrir járnabindingar, hitageisla 
og rafmagnsrör.

Er í tösku með 
hleðslutæki og  
2 Samsung 4000  
mAh li-ion rafhlöðum.

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

s. 772-3200 / 692-8027

Ný kynslóð 
af bindivélum

Verð 

149.000.- 

með vsk

Riddaragarði | Sími 895 6962

Vélaleiga og 
efnisflutningar

Riddaragarði | Sími 895 6962

Vélaleiga og 
efnisflutningar
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Enn 
logar 
jökull

Ljóðskáldið Matthías Johannes-
sen sendir frá sér ljóðabókina 
Enn logar jökull. Það er Bóka-

útgáfan Sæmundur sem gefur út. Hér 
er ort um landið, tjaldskör tímans og 
tekist á við ellina með skírskotun til 
Egils.

Krikinn þjóðmenningarsetur-

KYNNINGARFUNDUR/
ÍBÚAFUNDUR Á LAUGARVATNI
Þann 4. september n.k. verður 

haldinn fundur í Héraðsskólan-
um á Laugarvatni. Hefst hann 

kl. 20:00. Á fundinum verður kynnt 
fyrirhugað ferðaþjónustuverkefni á 
Laugarvatni sem unnið hefur verið að í 
nokkur ár. Vinnuheiti þess framanaf var 
Þjóðmenningarsetrið, en er nú Krikinn-
-þjóðmenningarsetur. 

Í nýsamþykktu aðalskipulagi Blá-
skógabyggðar, hefur skilgreiningu verið 
breytt á tilteknu svæði á Laugarvatni 
að frumkvæði þessa verkefnis, frá 
íbúðarbyggð í svæði undir verslun og 
þjónustu. Svæðið sem um ræðir er 
sunnan Lyngdalsheiðarvegar og vestan 
Laugarvatnsvegar, næst Lindarskógi. 
Erindi liggur nú fyrir sveitarstjórn um 
að úthluta svæðinu undir verkefnið. 
Gangi það eftir er jafnframt óskað eftir 
heimild sveitastjórnar til að vinna til-
lögu að deiliskipulagi fyrir svæðið sem 
unnin yrði án útgjalda fyrir sveitarfé-
lagið.

Á fundinum verður Krikinn-þjóð-
menningarsetur, sem er afar metnað-
arfullt og stórt verkefni, ítarlega kynnt. 
Af því sem er fyrirhugað má nefna eft-
irfarandi;
n Jónshús, safnahús í burstabæjarstíl 
með nokkrar fastar sögusýningar, þar af 
ein sem yrði tileinkuð Laugvetningnum 
Þorkeli Bjarnasyni sem var hrossrækt-
arráðunautur BÍ um árabil.
n Baðstofan, fjölnota salur þar sem 
ákveðin dagskrá verður í gangi, s.s. leik-
þættir, tónlistarviðburðir, fjölbreyttar 
kvöldvökur, starfsemi sem mun minna 
á Landnámssetrið m.a.
n Skálinn, Hlaðan og Betri stofan eru 
vinnuheiti á þremur ólíkum veitinga-
stöðum og þá, Bjórstofan, fyrir krá.  

n Kaffihús, sjoppa, ferðamannverslun 
(lundabúð), upplýsingamiðstöð o.fl.
n Skeifan, skeifulaga útitorg með torf-
veggjum er hafi uppá að bjóða bænda og 
handverksmarkaði sem og margvíslegar 
uppákomur, skipulagðar sem óvæntar.
n Urðarbrunnur, þar sem þær munu 
hafast við örlaganornirnar, Urður Verð-
andi og Skuld.  
n Smáhýsi til útleigu, þjónustu og 
starfamannahús.
n Húsdýragarður með landnámshús-
dýrunum en jafnframt megi þar finna 
landnemana, ref og hreindýr.
n Þá er ætlunin að bjóða uppá hesta-
sýningar. Einnig húsdýrasýningar að 
Ný-sjálenskri fyrirmynd. 

n Í fyllingu tímans er gert ráð fyrir 
reiðhöll á svæðinu. 
n Rétt er að taka það fram, að upp-
byggingin er hugsuð í áföngum.

Markmið verkefnisins er að mann-
virkin sem og starfsemin öll dragi dám 
af sterkri ímynd Laugarvatns, þ.e. þjóð-
leg og menningarleg sem og því að vera 
staðsett í einu blómlegasta landbúnað-
arhéraði landsins. Með þessu verkefni 
gæti Laugarvatn breyst frá því að vera 
næstum bara gegnumkeyrslusvæði í 
virkilega spennandi áfangastað. 

Íbúar Bláskógabyggðar eru sér-
staklega hvattir til að mæta og þá ekki 
hvað síst Laugvetningar. Fundurinn er 
annars öllum opinn.

Þingvellir – 

í og úr sjónmáli
Bókaútgáfan Sæmundur hef-

ur gefið út ljósmyndabókina 
Þingvellir, í og úr sjónmáli.

Bókin er tvímála, í sömu opnu er 
texti bæði á íslensku og ensku.

Höfundar eru þau Harpa Rún 

Kristjánsdóttir sem skrifar texta 
og þau Pálmi Bjarnason og Sigrún 
Kristjánsdóttir sem tóku myndirnar. 

Bókin er liðlega tvöhundruð síð-
ur í stóru broti og öll hin glæsileg-
asta. 

15 ÁR FRÁ TÓNLEIKUM FOO 
FIGHTERS OG NILFISK
Fimmtán ár voru nákvæmlega 

þann  25. ágúst s.l. frá því 
hin heimsþekkta bandaríska 

rokkhljómsveit Foo Fighters, með 
Dave Grohl í fararbroddi, hitti hljóm-
sveitina NilFisk í Samkomuhúsinu 
Gimli á Stokkseyri og bauð þeim að 
spila með sér á tónleikum.

Félagar í Foo Fighters heilluðust 
af tónlist hinna ungu pilta í NilFisk, 
sem voru á grunnskólaaldri á þessum 
tíma, og buðu þeim að spila með sér 
á tónleikum daginn eftir. Þeir þáðu 

boðið og léku fyrir rúmlega sex þús-
und manns í Laugardalshöll þann 26. 
ágúst árið 2003. 

Hljómsveitina NilFisk skipuðu 
fimm drengir úr Barnaskólanum á 
Eyrarbakka og Stokkseyri: Jóhann 
Vignir Vilbergsson, Eyrarbakka, Víðir 
Björnsson, Eyrarbakka., Sveinn Ásgeir 
Jónsson, Stokkseyri, Sigurjón Dan Vil-
hjálmsson, Stokkseyri og Karl Magnús 
Bjarnarson, Stokkseyri..

NilFisk starfaði nákæmlega í fimm 
ár; frá 10. mars 2003 til 10. mars 2008.

Hljómsveitin NilFisk í Samkomuhúsinu Gimli á Stokkseyri sumarið 2003. 
Gimli er við hliðina á veitingahúsinu -Fjöruborðið- þar sem Foo Fighters voru í 
mat og heyrðu tóna frá æfingu NilFisk í Gimli. 
Þeir fóru yfir til þeirra og tóku lagið með þeim þar.
F.v.: Sigurjón Dan Vilhjálmsson, Jóhann Vignir Vilbergsson, Sveinn Ásgeir Jóns-
son og Víðir Björnsson.

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Verð 39.900 kr
Margskipt gler frá Essilor (afgreiðslutími +/- tvær vikur)

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

Verð 19.900 kr
Sérsmíðum samdægurs í styrk +/- 5.0 með cyl. til 2,0.



Bjóðum einnig Office 365 í áskrift.

Borgartún 26, Reykjavík  »  Hafnarstræti 93-95, Akureyri
sími: 545 3200  »  wise@wise.is  »  wise.is

Fullbúin viðskiptalausn
í áskrift - Microsoft 

Dynamics NAV

Wise býður eitt mest selda 
bókhaldskerfi landsins í 

mánaðarlegri áskrift - NAV í áskrift.

Microsoft Azure

Fullbúið bókhaldskerfi, hýsing og afritun 
í Azure skýjaþjónustu Microsoft í áskrift 
ásamt sérlausnum frá Wise á verði frá kr. 

9.900 á mánuði. 
Kynntu þér málið á navaskrift.is

Wise sérlausnir að viðbættri leið 1:
Launaker�
Innheimtuker�
Bankasamskiptaker�
Rafræn móttaka reikninga

kr. 17.900 pr. mán.
án vsk

kr. 9.900 pr. mán.
án vsk

Fjárhagsbókhald
Viðskiptavina- og lánardrottnaker�
Innkaupaker�
Sölu- og birgðaker�
Eignaker�
Verkbókhald

Wise sérlausnir:
Rafræn VSK skil
Rafræn sending reikninga
Þjóðskrártenging

Ótakmarkaður �öldi fyrirtækja
Reglulegar uppfærslur
Enginn stofnkostnaður
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Aðskilnaður akreina 
þolir enga bið

Bæjarráð Árborgar ályktaði á 
fundi sínum á dögunum um 
mikilvægi þess að ný brú verði 

byggð við Selfoss. Óhætt er að taka 
undir það. Illu heilli var framkvæmd-
um við brúna frestað fyrir nokkrum 
árum og hún færð aftur fyrir aðrar 
framkvæmdir. Ný brú yfir Ölfusá við 
Selfoss er mikið öryggismál enda um-
ferðarþunginn orðinn slíkur að gamla 
brúin er löngu hætt að anna honum.

Umferðin um þyngstu vegina utan 
þéttbýlis er með þeim hætti að það er 
hreint og klárt hættuspil að fara um þá 
á meðan ekki hefur verið skilið á milli 
akgreina á þeim, sérstaklega Suður-
landsvegur og hluti Vesturlandsvegar. 

Það er afleitt hve seint hefur geng-
ið að koma þeim í viðunandi ástand, 
sérstaklega með tilliti til þess mikla 
fjármagns sem aukning í fjölda ferða-
manna hefur skilað í ríkissjóð. En sú 
aukning hefur skilað þess háttar álagi 
á vegina að það er spurning um líf og 
dauða fjölda vegfarenda á ári hverju 
að skilja að akreinar á þeim.

Sá huti Suðurlandsvegar og 
Reykjanesbrautar þar sem það hefur 
verið gert eru bestu dæmin um ár-
angurinn af því að skilja akreinar að. 
Alvarlegustu slysin heyra svo gott 
sem sögunni til og fjölda mannslífa er 
bjargað og þyrmt. 

Breikkun og þrí- og fjórgreining 
umferðarþyngstu hluta þjóðvegarins 
þola enga bið. Þarna skiptir miklu 
máli að sveitarfélögin taki sig saman í 
baráttunni, líkt og bæjarráð Árborgar 
á dögunum og þrýsti á hægfara ríkis-
valdið til framkvæmda.

Umbætur á vegum landsins eru 
ein brýnustu verkefni samfélagsins í 
bráð og lengd. Óþolandi er með öllu 
hve seint og illa hefur gengið að koma 
slíkum úrbótum til framkvæmda, sér-
staklega þegar litið er til þess að veru-
legur hluti af eldsneytisgjöldum þeim 
sem bifreiðaeigendur greiða renna í 
annað en umferðarmál.

Á meðan svo er þá er einnig tómt mál að hóta landsmönnum með 
vegatollum til að fjármagna framkvæmdirnar. Fyrst er að nýta þau 
gjöld sem lögð eru á eldsneytið í úrbætur á vegum landsins, síðan má 
ræða aðrar leiðir til fjármögnunar frekari og sértækari framkvæmda.

 Björgvin G. Sigurðsson

LEIÐARI

„Á síðustu 
tíu árum 

hefur umferðin 
aukist um 30% á 
hringveginum. Á 
sama tíma hefur 
vegakerfið liðið 
fyrir stórfelldan 
niðurskurð fjár-
muna. Það er því 
víða laskað og 
þörf á viðhaldi og 
þjónustu afar að-
kallandi.

silja Dögg gunnarsdóttir, alþingismaður skrifar:

Samgöngur - 
úrbætur í sjónmáli
Góðar og greiðar samgöngur 

eru undirstaða hagvaxtar og 
velmegunar þjóðfélaga. Ríkis-

stjórnin ætlar á næstu árum að bæta enn 
við þau fjárframlög til vegaframkvæmda 
og veitir ekki af og taka á uppsöfnuð-
um vanda hringinn í kringum landið. 
Áherslan er á umferðaröryggi því eitt 
slys er einu slysi of mikið.

Slitnir vegir
Vegakerfi okkar samfélags er yfir 12 þús-
und kílómetrar að lengd. Umferð hefur 
stóraukist, ekki síst vegna komu ferða-
manna sem flestir fara út á vegina yfir 
sumarið. Árið 2010 kom hingað um hálf 
milljón ferðamanna, sjö árum seinna 
voru þeir 2,2 milljónir. Á síðustu tíu 
árum hefur umferðin aukist um 30% á 
hringveginum. Á sama tíma hefur vega-
kerfið liðið fyrir stórfelldan niðurskurð 
fjármuna. Það er því víða laskað og þörf 
á viðhaldi og þjónustu afar aðkallandi.

Fækkum slysum
Við eigum ekki að sætta okkur við að 
banaslys sé eðlilegur hluti af samgöngu-
kerfinu. Fyrir utan mannlegan harmleik 
sem umferðarslys valda hleypur kostn-
aður þeirra á tugum milljarða. Í nýrri 
samgönguáætlun verður forgangsrað-
að í þágu öryggis og viðhalds þar sem 
metnaðarfull og skilvirk markmið verða 
sett um öryggi samgangna og gerðar 
skilvirkar öryggisáætlanir fyrir sam-
göngur á landi, á sjó og í lofti. Framtíðar-
markmiðið er að lágmarka og draga úr 
alvarleika umferðarslysa.

Auknir fjármunir
Umferðaröryggi verður að tryggja sem 
best og hefur auknu fjármagni verið veitt 
til ýmissa úrbóta til að flýta vegabótum. 
Fjármagn til viðhalds og lagfæringa á 
vegum var 5,5 milljarðar 2016 og í ár er 
það 12 milljarðar. Auknir fjármunir hafa 
verið settir í vegaþjónustu og viðhald 
víðsvegar um landið. Fyrr í sumar var 
fjórum milljörðum bætt við gildandi 
áætlun þessa árs til að verja vegakerfið 
fyrir frekari skemmdum í kjölfar stór-
aukins umferðarþunga. 

Þá er í fjármálaáætlun gert ráð fyr-

ir sérstöku 5,5 milljarða árlegu fram-
lagi sem bætist við til næstu þriggja 
ára. Í heildina er gert ráð fyrir að 160 
milljörðum verði varið í viðhald og 
framkvæmdir í vegakerfinu á næstu 5 
árum (2019-2023). Viðhald á vegakerf-
inu hefur aldrei verið meira en nú. Við 
forgangsröðun fjármuna verður litið til 
ólíkrar stöðu svæða, ferðaþjónustu og 
öryggissjónarmiða. Slík vinna stendur 
nú sem hæst og mun birtast í samgöngu-
áætlun sem verður lögð fram á Alþingi 
nú í haust.

Framkvæmdir á Suðurlandi
Sunnlendingar finna verulega fyrir auk-
inni umferð enda er fjölmargar nátt-
úruperlur og sögustaði að finna í fjórð-
ungnum. Meðal framkvæmda í sumar 
er styrking, breikkun og sementsfestun á 
kafla Laugarvatnsvegar, sementsfestun á 
Biskupstungnabraut, brú yfir Fullsæl og 
vegtenging brúar (Biskupstungnabraut-
-Reykjavegur og Laugarvatnsvegur), 
endursteypa á gólfi brúar yfir Ölfusá, 
miklar framkvæmdir við Suðurlandsveg, 
undirgöng og nærliggjandi vegtengingar 
milli Selfoss og Hveragerðis, svo eitt-
hvað sé nefnt. Austar í fjórðungnum 
má nefna nýjar brýr yfir Brunná, Stigá, 
Hverfisfljót, Hólá og Kvíá sem og byrj-
un framkvæmda við Hornafjarðarfljót 
en í sumar stendur til við að ljúka veg-
tengingu við Hólm. Að lokum má nefna 
vegtengingu við gestastofu Vatnajökuls-
þjóðgarðs á Kirkjubæjarklaustri.

Framkvæmdalistinn er ekki tæm-
andi, en gefur engu að síður sterklega 
til kynna áherslu ríkisstjórnarinnar að 
bæta skuli samgöngukerfi landsins og 
þar með umferðaröryggi.

Silja Dögg Gunnarsdóttir,          
þingmaður Framsóknarflokksins          

í Suðurkjördæmi.

„Um-
ferðin 

um þyngstu 
vegina utan 
þéttbýlis er 
með þeim 
hætti að það 
er hreint og 
klárt hættu-
spil að fara 
um þá á 
meðan ekki 
hefur verið 
skilið á milli 
akgreina á 
þeim, sérstak-
lega Suður-
landsvegur og 
hluti Vestur-
landsvegar.“

Lestrarátak Lionshreyfingarinnar
Lionshreyfingin á Íslandi gef-

ur þessa dagana gögn til að 
hjálpa leikskólabörnum að 

lesa og læra stafina.
Lionsklúbburinn Dynkur tók 

að sér að færa leikskólunum Leik-

holti í Skeiða og Gnúpverjahreppi 
og Undralandi á Flúðum bækur og 
veggspjöld átaksins fyrr i vikunni.
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Sigurður Björgvinsson, formaður Dynks, afhendir Sigríði 
Björk í Leikholti lestrarakennslu efnið frá Lions.

Ingibjörg Bjarney, 
leikskólastjóri á 
Undralandi, tekur 
við lestrargögnum 
Lions.
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Nú, árið 2018, þegar við fögn-
um aldarafmæli fullveldis 
Íslands, gefst tækifæri til að 

staldra við, rýna í menningararfinn og 
setja hann í samhengi við samtíðina. Í 
Listasafni Árnesinga hafa verk fjögurra 
núlifandi listamanna verið sett upp í 
samtali við verk Halldórs Einarsonar, 
sem fæddist árið 1893 í Brandshúsum 
í Flóa. 

Árið 1918 var Halldór Einarsson 
lærlingur í tréskurði í Reykjavík. Fjór-
um árum síðar sigldi hann til Vest-
urheims og kom ekki aftur til Íslands 
fyrr en 1965, þá alkominn. Tilgangur 
sýningarinnar Halldór Einarsson í ljósi 
samtímans er að skoða nánar feril og 
verk Halldórs, en þau eru hluti af gjöf 
hans til Árnessýslu, önnur tveggja 
stofngjafa Listasafns Árnesinga. 

Með því að setja verkin í samhengi 
við verk samtíma listamannanna Guð-
jóns Ketilssonar, Rósu Sigrúnar Jóns-
dóttur, Birgis Snæbjörns Birgissonar 
og Önnu Hallin, sem voru börn eða að 
fæðast þegar Halldór flutti aftur til Ís-
lands, er þess vænst að sjá megi verkin í 
nýju ljósi. Óvæntar tengingar myndast 
í ýmsar áttir, frá húsgögnum til bóka, 
handverki til náttúru, lækninga til 
stjórnmála, valdi til kvenna. Verk Hall-
dórs vekja til umhugsunar og eiga sitt 
erindi, þó eftir ýmsum krókaleiðum sé, 
til samtímans.

Sýningarstóri er Ásdís Ólafsdóttir 
listfræðingur og er þetta í þriðja sinn 
sem hún setur upp viðamikla sýningu 
í Listasafni Árnesinga. 

Hin sýningin sem opnuð var síð-
asta föstudag er Frá mótun til muna 
en kjarni hennar er heimildarmynd 
sem tekin var upp á námskeiði í rakú 
brennslu sem haldið var í Ölfusi haustið 
2017. Framleiðendur kvikmyndarinn-

ar eru Jónatli Guðjónsson (Rec Studio), 
Stefán Loftsson (Rent-A-Lens), Atli 
Rúnar Halldórsson sem sá um viðtölin 
og Steinunn Aldís Helgadóttir sem var 
verkefnastjórinn. Sænski leirlistamað-
urinn Anders Fredholm var fenginn 
til landsins til þess að kenna hvernig 
byggja á viðarkynntan leirbrennsluofn 
fyrir rakú og kenna einnig aðrar gaml-
ar leirbrennslu aðferðir. 

Auk heimildarmyndarinnar má 
sjá verk sem brennd eru með þeirri 
tækni sem kennd var og eru eftir þátt-
takendurna sem allir eru starfandi 
leirlistamenn og þeir eru Bjarnheið-
ur Jóhannsdóttir, Guðbjörg Björns-
dóttir, Hólmfríður Arngrímsdóttir, 
Hrönn Waltersdóttir, Ingibjörg Klem-
enzdóttir, Katrín V. Karlsdóttir, Ólöf 
Sæmundsdóttir, Steinunn Aldís Helga-
dóttir og Þórdís Sigfúsdóttir.

Sýningarnar munu standa til og 
með 21. október 2018. Safnið er opið 
kl. 12-18, alla daga þar til í október 
þegar vetraropnun, sem er fimmtudaga 
– sunnudaga, tekur við. Aðgangur að 
safninu er ókeypis og allir velkomnir.

Tvær nýjar sýningar í Listasafni Árnesinga

Valdakonur Önnu Hallin og þær horfa á alþingismenn Halldórs og Birgis. Í bak-
grunni eru teikningar eftir Önnu sem nefnast Listamenn.

Heklaðar og málaðar íslenskar lækninga-
jurtir eftir Rósu Sigrúnu ásamt nokkrum 
tréskurðarverkum eftir Halldór.

Mynd frá sýningunni Frá mótun 
til muna. Veggskildir Halldórs og skúlptúr 

eftir Guðjón Ketilsson.
Verk Halldórs í forgrunni og verk eftir Guð-
jón Ketilsson á gólfi og á vegg í bakgrunni.

Í forgrunni eru tréstyttur Halldórs af alþingismönnum lýð-

veldisárið 1944 og í bakgrunni er VON, verk Birgis Snæbjörns 

Birgissonar þar sem hann hefur málað portret af öllum 

alþingismönnum Íslendinga 2015-2016 og eins og hans er 

von og vísan eru þeir allir ljóshærðir og bláeygðir.

Nýtt á Íslandi frá 
 kerrum

Smi ðjuvegi 40, gul gata , Kópavogi

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.

Startrailer 750kg, gerð 1280, 
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

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

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.

Iðnaðarmenn og aðrir, 
kerrurnar frá  hafa 
margsannað sig á Íslandi!
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JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

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

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

DÖNSK
GÆÐI

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

FRÁBÆRT ÚRVAL AF 
VÖNDUÐUM RÚMUMVERTU NÆR

NÁTTÚRUNNI
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Fjölsótt sýning Fangelsisminjasafns 
Íslands í Stað

Mikill fjöldi fólks kom á sýn-
ingu Fangelsisminjasafns 
Íslands sem var í Félags-

heimilinu Stað á Eyrarbakka um 
Jónsmessuhelgina 23. og 24. júní 2018.

Séra Hreinn S. Hákonarson, sem 
verið hefur fangaprestur Þjóðkirkj-
unnar í 25 ár, á veg og vanda af þessari 
sýningu sem fékk mikið lof þeirra 
hundruðu gesta sem komu á sýn-
inguna.

Séra Hreinn opnaði sýninguna 
formlega  kl. 13 á laugardeginum 23. 
júní og kom skýrt fram í máli hans að 
framtíðarsýnin er að þetta safni verði 
staðsett á Eyrarbakka. Þess má geta 
að fangelsið á Litla-Hrauni, höfuðset-
ur fangelsa á Íslandi, verður 90 ára á 
næsta ári. 

Björn Ingi Bjarnason færði opnun-
ina til myndar.

F.v.: Séra Hreinn S. 
Hákonarson, Guðrún 
Thorarensen og Unnur 
Einarsdóttir.

F.v.: Aðalheiður Harðardóttir, Ríkharður 
Hjálmarsson og Gunnar Þór Jóhannesson.

F.v.: Vilhjálmur Árnason og séra Hreinn S. Hákonarson.

F.v.: Sigurjón Vídalín 
Guðmundsson, Þorvaldur 
Guðmundsson og Hjördís 

Leósdóttir.
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Fjölsótt sýning Fangelsisminjasafns 
Íslands í Stað

  Séra Hreinn S. Hákonarson, 
fangaprestur Þjóðkirkjunn-

ar, flytur ávarp við opnun 
sýningarinnar þann 23. júní 
s.l. í Félagsheimilinu Stað á 

Eyrarbakka.

F.v.: Vilhjálmur Árnason og séra Hreinn S. Hákonarson.

Brynhildur Jónsdóttir og 
Helgi S. Haraldsson.

F.v.: Séra Hreinn 
S. Hákonarson 
og Kjartan 
Björnsson.

F.v.: Sigurjón Vídalín 
Guðmundsson, Þorvaldur 
Guðmundsson og Hjördís 

Leósdóttir.

F.v.: Sigurður Steindórsson, 

Sigurlína Eiríksdóttir, Ragnheið-

ur Þórarinsdóttir og Þórarinn 

Theódór Ólafsson. 
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Vöru fæst ekki skilað nema gegn framvísun reiknings.
Sýna skal fram á ábyrgð á vöru og vinnu með framvísun reiknings.

REIKNINGUR

Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík

Sími 567 4468 · Fax 567 4766

Kt. 571293-2189 · Vsknr. 40508

Bankanr. 0116-26-1700

Netfang: dekk@gummisteypa.is

www.gummisteypa.isGylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is

www.gummisteypa.is 

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,
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SVARTFUGLINN 2019

Rithöfundarnir Yrsa Sig-
urðardóttir og Ragnar Jón-
asson stofnuðu í fyrra til 

sérstakra glæpasagnaverðlauna sem 
nefnast Svartfuglinn í samvinnu við 
útgefanda sinn, Veröld. Eva Björg 
Ægisdóttir hlaut verðlaunin í ár fyr-
ir sögu sína Marrið í stiganum sem 
kom út í apríl. Bókin fór strax í efsta 
sæti á mestölulista Eymundsson og 
hefur verið á metsölulistanum síðan. 

Verðlaunin eru veitt fyrir hand-
rit að áður óbirtri glæpasögu og er 
við það miðað að sagan komi út hjá 
Veröld í upphafi Viku bókarinnar 
í apríl ár hvert. Verðlaunin nema 
500.000 krónum auk hefðbundinna 
höfundarlauna samkvæmt ramma-
samningi Félags íslenskra bókaút-
gefenda og Rithöfundasambands 
Íslands. Einnig býðst þeim sem sig-
ur ber úr býtum samningur við um-
boðsmanninn David H. Headley en 
tímaritið Bookseller útnefndi hann 
sem einn af 100 áhrifamestu mönn-
um breskrar bókaútgáfu árið 2015.

Yrsa og Ragnar skipa dóm-
nefndina ásamt Bjarna Þorsteins-
syni, útgáfustjóra Veraldar. Handit-
um skal skilað í þríriti til Veraldar 
að Víðimel 38, 107 Reykjavík, fyrir 
1. janúar næstkomandi. Þau eiga að 
vera merkt dulnefni en rétt nafn höf-
undar fylgi með í lokuðu umslagi. 
Höfundurinn má ekki hafa gefið út 

glæpasögu áður. Þegar dómnefndin 
hefur lokið störfum sínum verður 
haft samband við verðlaunahöf-
undinn. Handritunum sem bárust í 
keppnina verður síðan eytt.

Yrsa og Ragnar segjast með þess-
um verðlaunum vilja hvetja höf-
unda til að spreyta sig á þessu bók-
menntaformi, greiða þeim leið til 
útgáfu og stuðla að því að fleiri skrifi 
bækur á íslenskri tungu. Jafnframt 
vonast þau til að verðlaunin hjálpi 
nýjum höfundum að komast að hjá 
erlendum bókaforlögum.

Yrsa Sigurðardóttir sendir í haust 
frá sér sína fjórtándu glæpasögu. 
Bækur hennar koma út á yfir þrjá-
tíu tungumálum í öllum byggðum 
heimsálfum veraldar. Hún hefur 
hlotið margvísleg verðlaun fyrir 
glæpasögur sínar, s.s. Blóðdropann 
- Íslensku glæpasagnaverðlaunin, 
Dönsku glæpasagnaverðlaunin og 
Petrona-verðlaunin fyrir bestu nor-
rænu glæpasöguna í Bretlandi.

Í haust kemur út tíunda glæpa-
saga Ragnars Jónassonar. Bækur 
hans eru nú gefnar út á um tuttugu 
tungumálum. Verk hans hafa verið 
tilnefnd til fjölda verðlauna, hann 
hlaut m.a. Mörda-verðlaunin fyrir 
bestu þýddu glæpasöguna í Bret-
landi. Áður en Ragnar hóf sjálfur 
að senda frá sér bækur þýddi hann 
fjórtan glæpasögur Agöthu Christie.

Viltu verða verðlaunahöfundur?

Ledlýsing sími 5513000 / hermann@ledlysing.is / Sýningarsalur í Ármúla 17  h/ Miðbæjarradíó
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Ráðstefna um Kötlugosið 1918
Þann 12 . október næstkom-

andi eru 100 ár síðan eldgos 
hófst í megineldstöðinni 

Kötlu í Mýrdalsjökli.  Kötlugosið 
1918 var eitt af stærri eldgosum í 
Kötlu og fylgdu jökulhlaup og ösku-
fall á stóru landssvæði umhverfis 
eldstöðina. Í tilefni þess að öld er 
liðin frá gosinu, verður þess minnst 
með veglegri ráðstefnu í Vík í Mýr-
dal dagana 12. - 13. október.  Til 
umfjöllunar verður megineldstöðin 
Katla og áhrif hennar  á náttúru og 
samfélag á Suðurlandi.

 Ráðstefnan hefst með innritun 
kl 09:00, föstudaginn 12. október 
og verða erindi flutt af helstu sér-
fræðingum landsins sem best þekkja 
til og hafa rannsakað Kötlu. Vísindin 
verða færð til almennings og verða 
helstu umfjöllunarefni ráðstefnunar 
áhrif Kötlu á landslag, náttúrufar og 
mannlíf á svæðinu.  Einnig verða til 
sýnis veggspjöld frá Jarðfræðafélagi 

Íslands og munu sérfræðingar frá 
Veðurstofu Íslands mæta með vökt-
unarbúnað og segja frá því hvernig 
fylgst er með Kötlu í dag.  

Þann 13. október verður svo 
farið í stutta 3-4 klst skoðunarferð 
með leiðsögn um svæðið þar sem 
ummerki eftir gosið verða skoðuð. 
Nánari dagskrá verður birt þegar 
nær dregur.

 Allir eru velkomnir á ráð-
stefnuna og er hún ókeypis, en 
nauðsynlegt er að skrá sig með því 
að senda tölvupóst á Berglindi Sig-
mundsdóttur berglind@katlageop-
ark.is (sími 862-4066) eða Beata 
Rutkowska beata@vik.is. með eft-
irfarandi upplýsingum, eigi síðar 
en 28. september. Föstudaginn 12. 
október verður hægt að kaupa súpu 
í hádeginu fyrir 1500 kr (panta og 
greiða fyrirfram).

           www.vik.is

HURÐIR
Tunguháls 10, 110 Reykjavík, sími 567 3440, vagnar@vagnar.is, vagnar.is

• Stuttur afhendingartími
• Hágæða íslensk  

framleiðsla
• Val um fjölda lita í 

RAL-litakerfinu
• Vindstyrktar hurðir

Bílskúrs- og iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir

Iðnaðarhurðir með gönguhurð

Bílskúrshurðir

Hurðir í trékarma

Tvískiptar hurðir

Smíðað eftir máli

Fyrsta flokks þjónusta og ráðgjöf

Nýlegir bílar, yfirfarnir og með eins árs viðbótarábyrgð frá seljanda

Nissan XTRAIL 4x4
2017 - Ek. 53 þ. km. - Sjálfskiptur

Suzuki GRAND VITARA
2012 - Ek. 188 þ. km. - Beinskiptur

Suzuki JIMNY 4x4
2014 - Ek. 57 þ. km. - Beinskiptur

Kia CEED Station
2017 - Ek. 67 þ. km. - Sjálfskiptur

4.290 þ.kr.

1.290 þ.kr.1.190 þ.kr. 2.490 þ.kr.

Subaru FORESTER
2017 - Ek. 81 þ. km. - Sjálfskiptur

VW POLO 
2017 - Ek. 67 þ. km. - Sjálfskiptur

Renault MEGANE Station
2013 - Ek. 168 þ. km. - Sjálfskiptur

Renault Clio
2017 - Ek. 71 þ. km. - Beinskiptur

3.690 þ.kr.

1.940 þ.kr.

990 þ.kr. 1.590 þ.kr.

Kia Sportage EX 4x4
2017 - Ek. 88 þ. km. - Sjálfskiptur

Renault MEGANE Station 
2012 - Ek. 192 þ. km. - Sjálfskiptur

Subaru Forester 
2012 - Ek. 86 þ. km. - Sjálfskiptur

Kia SPORTAGE EX 4x4
2017 - Ek. 99 þ. km. - Sjálfskiptur

3.650 þ.kr. 890 þ.kr.2.250 þ.kr. 3.490 þ.kr.
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Hvergerðingar sem stunda 
nám á höfuðborgarsvæð-
inu geta keypt persónu-

bundin strætókort á sérkjörum. Eru 
þeir sem það geta hvattir til að nýta 
sér þetta tilboð.

Nemendur af Suðurlandi sem 
sækja nám á höfuðborgarsvæð-
inu geta nú keypt kort í Strætó á 

sama verði og nemar í FSu greiða 
eða 90.000,- á önn. Sama er hvort 
menntastofnunin er framhalds- eða 
háskólastigi.

Til að fá útgefið Strætókort(-
nemakortið) þarf að gera eftirfar-
andi:

Nemakortið kostar 90.000 kr. 
fyrir önnina sem leggja þarf inn á 

reikning Sambands sunnlenskra 
sveitarfélaga. Reikningsnúmer: 586-
26-100122 kt. 480775-0159.

Því næst sendir þú greiðslukvitt-
un á netföngin: alda@sudurland.is 
og ragga@sudurland.is, ásamt fullu 
nafni nafni, kennitölu, gildistíma og 
svæði sem ekið er frá/til.

Þá þarf einnig staðfestingu skóla 

um skólavist og mynd af viðkomandi 
á rafrænu formi.

Innan 7 til 10 virkra daga færðu 
strætókortið sent í ábyrgðarpósti á 
lögheimili þitt.

Einnig er minnt á að nemar sem 
kaupa annað hvort þetta kort eða 
önnur persónubundin strætókort 
geta fengið 15% endurgreiðslu á 

bæjarskrifstofu gegn framvísunar 
kvittunar.

Nemendur sem stunda nám á 
höfuðborgarsvæðinu eru hvattir til 
að nýta sér þjónustu Strætós og þau 
sérkjör og afslætti sem nú eru í boði.

Aldís Hafsteinsdóttir
bæjarstjóri.

www.hveragerdi.is

SÉRKJÖR 
Í STRÆTÓ 
FYRIR NEMA

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
01

 

GLÆSILEGT ÚRVAL 
AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum 

Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura, 
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót. 

Sjá nánar á heimasíðunni okkar volundarhus.is http://www.volundarhus.is/Husin-okkar/Gardhus/

www.volundarhus.is



LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Það var nóg um að vera hjá bæði 
meistaraflokk kvenna og karla 
í handbolta, en bæði lið kepptu 

á æfingamótum. Meistaraflokkur 
kvenna tók þátt í Bauhausmótinu í 
Valsheimilinu. Þar gerðu þær jafntefli 

við Val í síðasta leik sínum sem fram 
fór í dag, laugardag. Áður höfðu þær 
sigrað Framstelpur í fyrsta leik með 
8 mörkum og tapað fyrir Stjörnunni. 
Perla Ruth Albertsdóttir var valin 
besti leikmaður mótsins.

Íbúafundur Sorpstöðvar Suðurlands 
var haldinn í Þorlákshöfn í síðustu 
viku til kynningar á forsendum fyr-

ir staðarvali og uppbyggingu á möguleg-
um urðunarstað á Nessandi í Ölfusi sem 
hluta af samstarfi sorpsamlaga á Suð-
vesturlandi. Góð mæting var á fundin-
um en um 50 manns mættu til að kynna 
sér málið. Einnig var streymt beint frá 
fundinum og nú í morgunsárið höfðu 
rúmlega 800 manns horft á fundinn. 

Málið er enn á frumstigi og engar 
ákvarðanir hafa verið teknar en Gestur 
Þór Kristjánsson, forseti bæjarstjórnar, 
sagði að málið yrði skoðað vandlega og 
ekki anað að neinum ákvörðunum. Eins 
nefnir hann að gagnsæi sé mjög mikil-
vægt og að íbúar fái að fylgjast með ferl-
inu á meðan því stendur.

Möguleg staðsetning sem um ræðir 
er á Nessandi um 8,5 km frá Þorlákshöfn 
og um 5 km frá Selvogi á reit sem nefn-

ist U1 í aðalskipulagi Ölfuss. Sá reitur er 
hugsaður fyrir móttöku- og flokkunar-
stöð og því þyrfti að breyta bæði deilli- 
og aðalskipulagi ef samþykkt verður að 
setja urðunarstað þar. Ekki hefur verið 
framkvæmd ítarleg rannsókn á svæð-
inu hvort það henti til urðunar og hver 
áhrifin yrðu en sú rannsókn þarf að fara 
fram áður en ákvörðun verður tekin um 
framhald.

PERLA VALIN BEst á 
BAuHAusMÓtINuÁHUGAVERÐUR ÍBÚAFUNDUR UM 

MÖGULEGAN URÐUNARSTAÐ Í ÖLFUSI

Marás ehf.
Miðhrauni 13 - 210 Garðabæ
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is - postur@maras.is

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

SANDFELL SU 75BJÖRG EA 7 HAFBORG EA 152

YANMAR aðalvél
MEKANORD niðurfærslugír
VULKAN ástengi

KORSØR skiptiskrúfa
SLEIPNER bógskrúfa
SEAMECH vélstýring

YANMAR aðalvél
YANMAR hjálparvél
REINTJES niðurfærslugír
BERG skiptiskrúfa

STAMFORD ásrafali
SCANTROL autotroll
NORSAP skipstjórastólar

KORSØR
PROPELLER A/S

Allt fyrir nýsmíðina

YANMAR aðalvél
ZF niðurfærslugír
ZF stjórntæki
SIMRAD sjálfstýring
CENTA ástengi

SIDE-POWER hliðarskrúfur
8" hljóðkútur
EUROPAFILTER smursía
SEPAR forsíur
PRESTOLITE alternator

TEIGNBRIDGE skrúfa
LASDROP öxulþétti
POLY FLEX vélapúðar
FLOSCAN eyðslumælir

Mótorpúðar fyrir flestar vélar Alternatorar og DC rafalar

TOIMIL

Löndunarkranar

Sjókopar - sjóinntök - sjósíur - lokar -zink 12V og 24V lensidælur

R

R

Stjórntæki og gírar Rafstöðvar og ljósavélarHliðarskrúfurAðalvélar í skip og báta

Allar gerðir af legum Skrúfur



Síðumúla 37, 108 Reykjavík. Sími: 564-5040. 
hirzlan@hirzlan.is. www.hirzlan.is

S K R I F S T O F U H Ú S G Ö G N

HEADPOINT  
Fullt verð 

71.900,-  
Tilboðsverð 

49.900,- 

Nýjar vörur – fylgihlutir

rafmagns-
borðin á 
Íslandi 

 

H1 borð með einum
mótor, minnisstýringu  
og 80kg lyftigetu.

Kynningarverð

48.800,-
mv. 120cm plötu

H2 borð með tveimur
mótorum, minnis-
stýringu og 100kg lyftigetu.

Kynningarverð  

frá 65.900,-
mv. 120cm plötu

H borðin 
Flottir og sterkir 
rafmagnsfætur sem 
koma ýmist með einum 
eða tveimur mótorum. Á 
H1 fæturna er hægt að 
setja 120-160 cm langar 
plötur, á H2 fæturna 
er hægt að setja 120-
200cm langa plötu. 
Fæturnir eru til á lager í 
gráu og hvítu.

ódýrustu 
Líklega

Skjáarmur 
fyrir einn skjá  

11.900.-

Skjáarmur 
fyrir tvo skjái 

20.900.-
Tölvuupphengja  

9.900.-

Gelmotta til að standa á  

12.900.-

Leiðslubarki 
990.-



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

8. tölublað
4. árgangur

Elísa Sóley 
ráðin félags-
málastjóri á 
Hornafirði

Í vor var auglýsti Sveitarfélagið 
Hornafjörður eftir umsóknum 
í starf félagsmálastjóra. Eftir 

ráðningaferlið var það niðurstaða 
bæjarráðs að  Elísa Sóley Magnús-
dóttir yrði fyrir valinu. 

Elísa Sóley er fædd árið 1979 og 
á tvo drengi og er búsett á Höfn. 
Elísa Sóley er lögfræðingur frá Há-
skólanum í Reykjavík og með hér-
aðsdómslögmannsréttindi. Elísa er 
úr Reykjavík og starfaði um tíma í 
Velferðarráðuneytinu og hefur góða 
reynslu og þekkingu á málaflokkn-
um. 

Félagsmálastjóri ber ábyrgð á 
framkvæmd almennrar og sértækrar 
félagsþjónustu í samræmi við lög og 
reglugerðir þar um. Starfið felur m.a. 
í sér vinnu við stefnumótun og áætl-
anir í þeim málaflokkum, sem undir 
hann heyra. 

Félagsmálastjóri hefur yfirumsjón 
með félagslegri ráðgjöf, fjárhagsað-
stoð, málefnum barna og ungmenna 
ásamt málefnum fatlaðs fólks og 
heimaþjónustu auk umsjónar með 
húsnæðismálum. Félagsmálastjóri 
vinnur að auki með viðeigandi að-
ilum að málefnum aldraðra jafn-
framt því að taka þátt í vinnuhópum, 
ráðum, teymisvinnu ásamt öðrum 
fjölbreyttum faglegum verkefnum. 
Félagsmálastjóri er starfsmaður fé-
lagsmálanefndar og öldungaráðs 
og undirbýr fundi nefndarinnar og 
boðar þá. www.hornafjordur.is

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6 
Garðabæ
Sími: 570-5070 

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1
603 Akureyri
Sími 460-4300

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19
260 Reykjanesbær
Sími 420-6600

Toyota Selfossi
Fossnesi 14
800 Selfossi
Sími 480-8000

Kletthálsi 2
110 Reykjavík
Sími 587-2000

Ártorgi 1 
550 Sauðárkrókur
Sími 455-4500

DRÁTTARBEISLI
Hágæða beisli, föst eða
losanleg, fyrir flestar gerðir 
fólksbíla og jeppa. Upplýsingar 
um verð og tímapantanir hjá
söluaðilum um land allt.

Söluaðilar Motormax:

Motormax ehf. 
Vatnagarðar 12
Sími: 545 4040

STARTARAR OG
ALTERNATORAR

fyrir allar gerðir bíla, báta og vinnuvéla
Frí heimsending um allt land

Glerárgata 34b v/ Hvannavelli · 600 Akureyri
Sími: 461 1092 · E-mail: asco@asco.is ÁSCOÁSCO

Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

2. tölublað
4. árgangur

Eyþór  
leiðir X-D í 
Hveragerði

Eyþór H. Ólafsson, verk-
fræðingur og forseti bæjar-
stjórnar Hveragerðisbæjar 

leiðir D-lista Sjálfstæðismanna í bæn-
um 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

Ódýrustu 
rafmagnsborðin 

á Íslandi!
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JACOB stóll frá Calia Italia
SITTING VISION

hvíldarstólar

ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.isRICCARDO rafstillanlegur tungusófi

Brunstad 
hvíldarstóll

Gæðarúm í miklu úrvali

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

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is GRACE hægindastóll ORACOL tungusófi

Öll sæti 

stillanleg

Öll sæti 

stillanleg

Stillanleg
rúm

Öll sæti 

og bak 

stillanlegt

Stillanlegur

höfuðpúði

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

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUMLÁTTU ÞÉR 

LÍÐA VEL

 Bílar óskast

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

Hringdu S. 615 1815 eða sendu 
sms.

 Vinnuvélar

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

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

 Hjólbarðar

Nýju sailuN dekkiN á 
fráBæru verði.

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

 Varahlutir

Þjónusta

 Pípulagnir

PíPulagNir
Faglærðir píparar geta bætt við 

sig verkefnum í bæði viðhaldi og 
nýlögnum. Vönduð vinnubrögð.

Uppl. í s. 663 5315

 Hreingerningar

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

 Garðyrkja

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

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

 Málarar

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

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

 Húsaviðhald

flísalagNir - múrverk 
- flotuN saNdsParsl - 

máluN - tréverk
Ásamt öllu almennu viðhaldi 

fasteigna. 

Áratuga reynsla og þekking skilar 
fagmennsku og gæðum. 

Tímavinna eða tilboð.

Strúctor byggingaþjónusta ehf. 

S. 893 6994

 Spádómar

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

 Rafvirkjun

raflagNir, dyrasímar.  
s. 663 0746.

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

 Önnur þjónusta

valdís árNadóttir 
dáleiðslutækNir 

(CliNiCal 
hyPNotheraPist) veitir 

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

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

Tímapantanir í síma 864-1273

Keypt
      Selt

 Til sölu

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

 Óskast keypt

kauPum gull -  
jóN & óskar

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

Þjónustuauglýsingar   Sími 512 5407

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

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

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

LOK Á HEITA POTTA

www.fjardarbolstrun.is

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili. 

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is 

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

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

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

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

viftur.is
Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Snyrti & nuddstofan Smart

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

facebook.com/snyrti og nuddstofan smart

Verið hjartanlega velkomin.

Kirkjulundi 19 • 210 Garðabæ

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

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

Til sölu

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

Viltu auglýsa í blaðinu suðra?
Auglýsingasíminn er 578 1190

öflugur liðstyrkur


