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Fornleifafundur 
í Þjórsárdal

Kótelettukvöld 
 í Þingborg

Fílar og 
froskar

Miðvikudagsmorguninn 24. október hélt nemendahópur frá FAS af 
stað að Heinabergsjökli ásamt skólameistara, Eyjólfi Guðmundssyni, 
Hjördísi Skírnisdóttur kennara og þeim Lilju Jóhannsdóttur og Snævarri 
Guðmundssyni starfsmönnum Náttúrustofu Suðausturlands. 

Bls. 12.

FAS mælir Heinabergsjökul

10. tölublað
4. árgangur

VAXTAVERKIR 
SVEITARFÉLAGA

Bls. 4
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Sögulegur fornleifafundur í Þjórsárdal

Bergs staðir er nýjasta bæjar
stæði landsins kallað. Það eru 
hins vegar meira en 900 ár 

síðan nokkur bjó þar en bæjar stæðið 
er ný fundið í Þjórs ár dal. Þar fundust 
stór merkir forn gripir um miðjan 
októ ber, meðal annars Þórs hamar úr 
sand steini. Það var Bergur Björns son, 
garð yrkju fræðingur, frá Skriðu felli í 
Þjórs ár dal sem fann forn leifarnar, en 
hann hafði um langt skeið haft grun 
um að þar væri fund að finna. Bergur 
er einkar kunnugur á svæðinu og 
þekkir það fram og til baka. 

„Þetta eru allt gripir frá víkinga
öld,“ segir Ragn heiður Gló Gylfa
dóttir forn leifa fræðingur hjá Forn

leifa stofnun Ís lands í sam tali við Rúv 
um forn leifa fundinn í Þjórs ár dal. Þeir 
hafa varla verið kristnir sem borið 
hafa slíkt heiðið tákn um hálsinn.  

Þessi ein stæði fundur er Bergi 
Þór Björns syni frá Skriðu felli, innsta 
bænum í Þjórs ár dal, að þakka, því 
hann fann bæjar stæðið: 

„Mér fannst bara vera langt á milli 
rústa hérna og fór að leita bara svona 
að gamni mínu,“ segir Bergur Þór. 

Honum þótti ekki ó lík legt að 
rústir væri að finna þarna því lækir 
voru sitt hvorum megin við bæjar
hólinn. Hann ólst upp við sögur af 
bæjunum, sem fóru í eyði í Þjórs ár
dal í Heklu gosinu 1104. Lang afi hans 

fann reyndar síðustu bæjar rústirnar 
af bæjunum 20, sem vitað var um, og 
það var árið 1920. Bergur sagði forn
leifa fræðingunum frá þessu og vísaði 
þeim á rústirnar. Þeir hafa síðustu 
vikur skráð forn minjar fyrir Skeiða 
og Gnúp verja hrepp og leitað upp
lýsinga hjá stað kunnum. 

Ragn heiður Gló segir að þegar þau 
hafi komið á staðinn hafi þau fljót
lega rekið augun í grjót sem gætu hafa 
verið undir stöður að veggjum skála. 
Þá hafi blasað við mann vistar leifar til 
dæmis ösku haugur. 

Forn leifa fræðingarnar hafa 
nefnt bæinn Bergs staði í höfuðið á 
finnandanum. Í þeim hópi er bæði 
fólk frá Forn leifa stofnun Ís lands og 
minja vörður Suður lands á vegum 
Minja stofnunar Ís lands. Gripirnir 
góðu fundust á ösku haugnum fyrir 
viku og eru nú komnir til Reykja víkur:  

Án efa eiga forn leifa fræðingar eftir 
að finna fjölda merkra muna á svæðinu 
og er ekki ó lík legt að í dalnum sé 
ó grynni rústa og mynja að finna sem 
hafa varð veist vel undir ösku laginu frá 
1104. Þannig gæti fundur Bergs staða 
verið byrjunin á áður ó þekktum upp
götvunum mann vistar leifa frá upp hafi 
12. aldar á Ís landi.

Opið á laugardögum til jóla
Kl. 10-14

Tímapantanir óþarfar

BY LG J U R  O G  B A RTA R 
H Á R S N Y RT I S TO FA

Eyravegi 31 
Sími 482 3111 
og 780 3111

Bergur Þór Björnsson við fornleifarnar sem hann fann í Þjórsárdal.

Ragnheiður Gló fornleifafræðingur.

Myndir: Brynja Davíðsdóttir og Þór Ægisson.

FLOTT FÖT, 
FYRIR FLOTTAR KONUR

Skeifunni 8 - 108 Reykjavík - Sími 5176560
 www.belladonna.is
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Gæði, öryggi, hagkvæmni, ending og áreiðanleiki eru aðalsmerki Volvo atvinnutækja. Sérþekking og löng reynsla er meðal 
starfsmanna Volvo atvinnutækja á Íslandi. Rekstraröryggi Volvo atvinnutækja skiptir máli og því leggjum við ríka áherslu á vel tækjum 
búið atvinnutækjaverkstæði og að þar starfi vel þjálfaðir og öflugir fagmenn sem vilja að viðskiptavinir okkar nái framúrskarandi 
árangri eins og við. Volvo atvinnutækjasvið er einnig með sterkt net þjónustuaðila um land allt.
 
Starfsemi Volvo atvinnutækjasviðs flytur innan tíðar að Hádegismóum 8 í Árbæ og verður reksturinn þar undir nafninu VELTIR.
 
Hafðu samband í dag 
Hafðu samband við sérfræðinga okkar varðandi Volvo Penta með því að hringja í síma 515 7070 eða sendu okkur fyrirspurn 
á volvopenta@brimborg.is eða komdu til okkar í kaffi til að ræða málin að Bíldshöfða 6. Hjá okkur starfar framúrskarandi teymi 
fagmanna sem búa yfir áratuga reynslu í söluráðgjöf og þjónustu við Volvo atvinnutæki.
 

Volvo atvinnutækjasvið

Volvo Penta á Íslandi 
Brimborg Reykjavík
Bíldshöfða 6
Sími 515 7070
volvopenta.is

VELDU ÖRYGGI, AFL OG ÁREIÐANLEIKA
Volvo Penta á Íslandi

Volvo Penta hálfsíða 255x200 20181002.indd   1 03/10/2018   10:07

 
Tæki til vetrarþjónustu 
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Svikalogn
Svika logn hefur ríkt í gjald miðils málum 

Ís lendinga. Harka legt fall krónunnar 
fyrir skömmu rifjaði þá stað reynd upp að 

stöðug leiki er nánast ó mögu legur á minnsta sjálf
stæða mynt s væði í ver öldinni. Það eitt að fjár
festinga bankinn risa vaxni Gold man Sachs á kvað 
að losa sig við ís lenskar krónur or sakaði hina 
miklu lækkun á gengi krónunnar í 
októ ber, sem varð til þess að Seðla
banki Ís lands greip inn í og keypti 
krónur til að hægja á fallinu. 

Á stæðurnar var ekki að finna 
nema að ó veru legu leyti hér heima. 
Það að á kvörðun banda rísks banka 
um að losa krónur geti valdið harka
legu gengis falli sem skilar sér beint í 
verð hækkunum, hærri vöxtum og 
hækkun lána, veð tryggðra og ó verð
tryggðra, er bein línis háska legt fyrir
komu lag sem á sér enga rétt lætingu. 

Gengis sveiflur bitna beint á al
menningi í landinu og litlum og 
meðal stórum fyrir tækjum sem eru 
ekki í að stöðu til að halda reikninga 
sína á er lendri grundu. Þannig er það 
stað reynd að 10% lækkun á gengi 
krónunnar skilar sér í 5% hækkun 
á höfuð stól verð tryggðra lána. Þetta 
er frá leit til högun mála. Ekkert mál 
er mikil vægara né stærra er varðar 
hags muni lands manna en breytingar 
á gjald miðils málum. 

Stjórn völd stinga höfðinu í 
sandinn og neita að ræða þetta mesta 
hags muna mál okkar tíma. Í halds söm 
ríkis stjórn um ó breytt á stand á öllum 
sviðum er ófær með öllu til að takast 
á við þetta úr lausnar efni, svo brýnt 
sem það er. 

Þessi sam steypa í halds samra 
flokka til hægri og vinstri er ban
eitruð blanda, sem skilar sér til dæmis 
í því að stjórnar skrá fólksins verður 
ekki inn leidd og full komið að gerðar leysi ríkir í gjald eyris og mynt málum. 

Svika lognið varir ekki lengi. Frekara fall ís lensku krónunnar mun rjúfa 
þá stöðu og draga enn á ný fram þá stað reynd að beinn kostnaður sam
fé lagsins við að halda krónunni úti, í formi vaxta munar, eru rúmir 200 
milljarðar króna. Það munar um minna og mætti bæta kjör ansi margra 
fyrir þá upp hæð og ráðast í stór kost lega upp byggingu í inn viðum og vel
ferðar kerfi landsins, sem meðal annars vegna ó heyri legs kostnaðar við 
krónuna drabbast niður ár frá ári. 

Stærsta ó leysta úr lausnar efni sam tímans er ís lenski kerfis bresturinn 
sem felst í minnsta mynt s væði í ver öldinni. Því er ekki verið að sinna 
sem sakir standa en ef fer sem horfir verður það mál málanna í næstu 
kosningum.

LEIÐARI

10. 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. 

Ljóð muna ferð
Ritasafn 1957-1994

Sigurður Pálsson (19482017) 
var einstaklega hugmyndaríkt 
og listfengt skáld og ljóð hans 

búa yfir sérstökum töframætti. Á sinn 
persónulega hátt lofsöng hann fegurð 
og dýrð lífsins, en orti jafnframt af 
innsæi og næmi um þær flóknu og 
stundum sáru tilfinningar sem fylgja 
því að vera manneskja. Hann var 
einlægur fegurðarunnandi, í stöugri 
uppreisn gegn niðurdrepandi öflum 
tilverunnar.

Í þetta úrval hefur Kristján Þórður 
Hrafnsson valið efni úr öllum sextán 
ljóðabókum Sigurðar. Hann ritar 
jafnframt formála um skáldið og 
ljóðin. Eftirmála ritar Ragnar Helgi 
Ólafsson.

Eggert Valur Guðmundsson, formaður bæjarráðs Sfv. Árborgar skrifar:

VAXTAVERKIR SVEITARFÉLAGA

Það hefur ekki farið fram hjá 
okkur í búum í Svf. Ár borg 
að mikill á hugi er hjá fólki að 

setjast að í sveitar fé laginu, og fólks
fjölgun á undan förnum árum verið 
með því mesta sem gerist á Ís landi. 
Nú stendur yfir vinna við fjár hags á
ætlun næsta árs og þriggja ára fjár
festingar á ætlunar. Í þeirri vinnu verður 
að taka til lit þeirrar breyttu stöðu sem 
aukin í búa fjöldi kallar á. Sveitar fé lag 
í örum vexti eins og Ár borg er komið 
í þá stöðu að nauð syn legt er að hugsa 
hlutina á annan og nýjan hátt. 

Ó hjá kvæmi legt verður að taka 
lán til þess að byggja upp inn viði 
og þjónustu, sem laðar að nýja íbúa 
sem skila síðar sköttum og gjöldum í 
bæjar sjóð. Sam kvæmt sveitar stjórnar

lögum ber sveitar fé lögum að halda 
skuld bindingum sínum undir 150% 
af reglu legum tekjum. Þetta skulda
við mið getur reynst sveitar fé lögum á 
miklum vaxtar svæðum eins og okkar 
erfitt að upp fylla þar sem byggja þarf 
upp marg vís lega hluti eins og t.d ný 
í búðar hverfi, nýja grunn og leik skóla 
og annað sem nauð syn lega þarf að vera 
til staðar til þess að við halda góðu sam
fé lagi. Ljóst er að fjár festingar þörf Svf. 
Ár borgar verður mikil á næstu árum 
og hæpið að tekjur standi að öllu leyti 
undir þeim fjár festingum sem brýnt er 
að ráðast í. 

Við ætlum að leysa frá veitu málin 
Öll fram boðin sem buðu fram fyrir 

kosningarnar í vor lofuðu að koma frá
veitu málum sveitar fé lagsins í gott horf. 

Þrettán ár eru síðan öll sveitar fé lög 
áttu að vera komin með full nægjandi 
skólp hreinsun eins eða tveggja þrepa 
hreinsun. Lítið hefur gengið í þessum 
mála flokk hér í Ár borg, aðal lega vegna 
gríðar legs kostnaðar og rangrar for
gangs röðunar verk efna hjá fyrrum 
meiri hluta bæjar stjórnar. Fólk sturtar 
niður úr klósettinu og hvað svo, er 
öllum sama? Nei fólki er það alls ekki. 

Árið 1995 voru sett lög um stuðning 
við frá veitu fram kvæmdir sveitar fé laga. 
Í því fólst að ríkis valdið styrkti sveitar
fé lög um 20% af stofn kostnaði fram
kvæmda. Þessum stuðningi lauk árið 
2008 og síðan hefur dregið veru lega 
úr fram kvæmdum vegna frá veitu mála 
sveitar fé laga á lands vísu. Engu að síður 
verður að þrýsta á ríkis valdið að koma 
myndar lega að þessum mála flokk 
sem er svo nauð syn legur.Brýnt er að 
sveitar stjórnar full trúar standi saman 
í þessu máli og myndi al vöru þrýsting 
á ríkis valdið um niður fell lingu virðis
auka skatts af frá veitu fram kvæmdum. 

Meiri hluti bæjar stjórnar hefur nú 
þegar hrundið af stað vinnu varðandi 
stefnu mótun í hreinsun frá veitu vatns 
í sveitar fé laginu öllu, þar sem litið 
verður til nýjustu tækni við hreinsun, 
endur nýtingu og mögu leika til verð
mæta sköpunar. Til að byrja með munu 
mestir fjár munir fara í hreinsi mann
virki við Geita nes flúðir til hreinsunar 
skolps frá Sel fossi, sem alllir vita að 
hefur verið stórt vanda mál um langt 
ára bil. Það verður síðan í fram haldinu 
verk efni bæjar yfir valda , að frá veitu
mál á Eyrar bakka og Stokks eyri verði í 
lagi til fram tíðar. Verk efni allra bæjar
full trúa þvert á flokks línur hlýtur að 
vera að koma þessum málum í lag svo 
að það gagnist best fyrir um hverfið, 
í búana og sam fé lagið allt. 

Eggert Valur Guð munds son. 
 for maður bæjar ráðs.

Svæðis fundur á svæði 4 hjá 
Lions, Ár nes sýsla og Vest
manna eyjar, var haldinn í 

Ara tungu um síðustu helgi. Mætt 
voru 20 manns og spunnust miklar 
og mál efnar legar um ræður. For
menn fluttu skýrslur, Kristín 
Þor finns dóttir gerði Al þjóða 
hjálpar sjóðnum skil og Jóhanna 
Thor stein son, var a um dæmis stjóri, 
hélt sköru lega tölu. 

Klúbbar á svæðinu eru alls 10. 
Full trúar mættu frá öllum klúbbum 
nema einum.

Þollóween verður haldin 
í fyrsta skipti dagana 29. 
október  4. nóvember. 

Um er að ræða skammdegishátíð 
fyrir alla fjölskylduna þar sem 
langflestir ættu að finna eitthvað 
við sitt hæfi. Dagskrána og nánari 
upplýsingar má finna á facebook 
síðunni Þollóween

Svæðisfundur Lionsklúbba  
á Suðurlandi

Þolllóween haldið í fyrsta skipti 

VILTU 
AUGLÝSA Í 

SUÐRA?  

AUGLÝSINGASÍMINN 

ER 

578-1190

„Það að 
á kvörðun 

banda rísks 
banka um að 
losa krónur geti 
valdið harka
legu gengis falli 
sem skilar sér 
beint í verð
hækkunum, 
hærri vöxtum 
og hækkun 
lána, veð
tryggðra og 
ó verð tryggðra, 
er bein línis 
háska legt fyrir
komu lag sem 
á sér enga rétt
lætingu.“

Björgvin G. Sigurðsson.

Mynd og texti:  
Kristófer A. Tómasson.
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Þvottahúsinnréttingar

Askalind 3 • 201 Kópavogur • Sími: 562 1500 • friform.is

Nettoline fær 5 stjörnur frá 
dönskum gagnrýnendum

styrkur - ending - gæði

Eldhúsinnréttingar

baðhErbErgisinnréttingar

við gErum Þér 
hagstætt tilboð 
í innréttingar, 

raftæki, vaska og 
blöndunartækií öll hErbErgi hEimilisins

hágæða danskar innréttingar

fataskápar & rEnnihurðir

opið: 
Mán. - fim. kl. 09 til 18 
Föstudaga kl. 09 til 17
Laugardagar kl. 11 til 15

Þvottahúsinnréttingar fataskápar & rEnnihurðir

spEglar mEð lEd lÝsingu
Eigum til mikið úrval af speglum með 
led ljósum fyrir baðherbergið.

vaskar
Eigum til margar tegundir af vöskum, 
bæði stál, hvíta og svarta. 

Eldhúsinnréttingar baðhErbErgisinnréttingar

blöndunartæki
Við erum með úrval blöndunartækja 
fyrir þvottahúsið og eldhúsið.

Króm

Svört/grá
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Fílar, froskar og sýningarlok
Klippismiðja með Baniprosonno og leiðsögn á síðasta degi keramiksýningarinnar í Listasafni Árnesinga

Á fram er boðið upp á fjöl breytta 
dag skrá í Lista safni Ár nesinga. 
Sunnu daginn 28. októ ber 

var síðasta sýningar degi keramík
sýnigarinnar Frá mótun til muna. Af 
því til efni sögðu leir lista mennirnir 
Steinunn Al dís Helga dóttir og Þór dís 

Sig fús dóttir frá leir lista verkunum og 
heimildar myndinni sem gerð var um 
lista smiðjuna sem efnt var til í Ölfusi 
haustið 2017 og hefst leið sögnin kl. 
15:00. Á sýningunni eru marg vís legir 
munir sem allir eru brendir með lifandi 
eldi og ferlið því að nokkru leyti ferð út 

í ó vissuna og for vitni legt að heyra þá 
sem þekkja það segja frá. 

Fastur liður á dag skrá hjá Lista
safni Ár nesinga er lista smiðja fyrir 
börn og fjöl skyldur þeirra síðasta 
sunnu dag hvers mánaðar kl. 14:00 
– 16:00. Síðasta sunnu dag var góður 

Putul og Bani við Varmahlíð.

Fílar í leiðangri.

Þórdís Sigfúsdóttir.

HRÚTAVINIR Á 
HRÚTADEGINUM 
Á RAUFARHÖFN

Hrúta dagurinn á Raufar höfn 
var haldinn þann 6. októ
ber s.l. með marg þættum at

riðum og mikilli reisn. 
  
Full trúar Hrúta vina fé lagsins Örvars 

á Suður landi voru Eyr bekkingarnir af 
Tún götunni; Guð mundur Magnús son, 
María Erla Bjarna dóttir, Sigur björg 
Guð munds dóttir og Á sa mýrar fólkið úr 
Holtum Sigur björn Tryggvi Gunnars
son og Magnea Bjarna dóttir. 

  
Á Kótelettu kvöldinu í Þing borg á 

síðasta hausti vann Sigur björn Tryggvi 
í happ drætti for ystugimbur frá Ytra
Á landi við Þistil fjörð og var nú verið að 
sækja gimbrina ásmt nokkrum verð
launa hrútum fyrir aðra Sunn lendinga. 

  
Hópurinn af Suður landinu gisti að 

YtraÁ landi við Þistil fjörð og fór sér

lega vel á með gestum og á bú endum 
öllum. 

  
Áður en heim var haldið á Suður

landið boðaði Guð mundur Magnús
son til há tíðar stundar þau Bjarn veigu 
Skaft feld og Skúla Ragnars son á Ytra
Á landi.  Flutti hann kveðjur og ljóð for
seta Hrúta vina fé lagsins Örvars, Björns 
Inga Bjarna sonar, og rifjaði upp heim
sókn Hrúta vina fé lagsins á Hrúta daginn 
2014 að Sval barði og Raufar höfn. Þá 
var komið með for ystu sauðinn Gorba 
frá Brúna stöðum sem er djásn í For
ystu fjár setrinu að Sval barði og er gjöf 
Hrúta vina af Suður landi. 

  
Af enti Guð mundur einnig bóka

gjafir frá Bóka út gáfunni Sæ mundi á 
Sel fossi og Vest firska for laginu á Þing
eyri en þessar út gáfur eru traustir bak
hjarlar Hrúta vina.

F.v.: Magnea Bjarnadóttir, Sigurbjörn Tryggvi Gunnarsson, Skúli Ragnarsson, 
Bjarnveig Skaftfeld, María Erla Bjarnadóttir og Guðmundur Magnússon. 
Ljósm.: Sigurbjörg Guðmundsdóttir.
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VEIÐIRÉTTUR Í FOSSÁ Í ÞJÓRSÁRDAL
Veiðiréttur í Fossá í Þjórsárdal er til leigu, óskað er eftir 
tilboðum. Leigutímabilið er frá  2019 til 2022 að báðum 

árum meðtöldum. 

Leigutaka verður skylt að selja veiðileyfi til almennings. 

Upplýsingar veita 
Kristófer sveitarstjóri í síma 486-6100 eða 861-7150

netfang : kristofer@skeidgnup.is og Trausti Jóhannsson 
skógræktinni í síma 470-2080 netfang:  trausti@skogur.

is .  

Tilboðum skal skila á skrifstofu Skeiða- og 
Gnúpverjahrepps eigi síðar en  kl 16:00 12 nóvember 

næstkomandi. 

Tilboðin verða opnuð eftir kl 16:00 sama dag.

Skeiða- og 
Gnúpverjahreppur

gestur í safninu, ind verski mynd listar
maðurinn Banipro s onno og Putul kona 
hans sem munu leið beina börnum og 
full orðnum að vinna skapandi pappírs
k lipp, fíla og froska, eins og Banipro s
onno einum er lagið. 

Þau hjónin eru mörgum Sunn
lendingum að góðu kunn og Banipro
s onno hefur nokkrum sinnum verið 
boðið upp á marg vís legar lista smiðjur 
með honum í safninu. Þau dvelja 
nú á Ís landi í 9. Sinn og þó hann sé 
orðinn 86 ára gamall er hann enn með 

brennandi á huga á því að skapa mynd
list og miðla til barna og full orðinna 
leik og sköpunar gleði. 

Nánari upp lýsingar um sýningarnar 
og dag skrá safnsins má sjá á heima síðu 
þess og sam fé lags miðlum. Sýningin 
um Hall dór Einars son í ljósi sam tímans 
hefur verið fram lengd til 16. desember. 
Safnið er opið kl. 1218 fimmtu daga – 
sunnu daga. Að gangur að safninu sem 
og þátt taka í lista smiðjum og leið sögn 
er ó keypis og allir vel komnir.
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Fílar í leiðangri.

LEGSTEINAR
Í MIKLU ÚRVALI

Helluhrauni 2, Hafnarfirði
544 5100 – granitsteinar.is
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Kótelettukvöld í Þingborg

Hið árlega Kótelettukvöld 
Flóamanna og vina 
þeirra var haldið með 

glæsibrag og fjölmenni í Þingborg 
laugardagskvöldið 27. október s.l., 
fyrsta vetrardag.

Um er að ræða uppskeruhátíð 
Flóamanna og á borðum voru 
kótelettur í raspi ásamt öllu 
tilheyrandi meðlæti og ostaterta 
frá MS í eftirrétt. Jafnframt er þetta 
styrktarhátíð Flóamannabókar sem 
sagnfræðingurinn Jón M. Ívarsson er 
að skrifa.

Veislustjórar voru Bjarni 
Stefánsson og Guðni Ágústsson og 
voru mörg skemmtiatriði svo sem; 
Farfuglarnir sem eru þær systur Unnur 
Birna og Dagný Halla Bassadætur 
frá Glóru ásamt leikkonunni Ágústu 
Evu Erlendsdóttur sem sungu og 
léku á hljóðfæri lög sem þær hafa 
útsett fyrir þrjár raddir. Fram fór 
Útsvarskeppni milli gömlu hreppanna; 
Hraungerðis Villingaholts og 
Gaulverjabæjarhreppa sem 
Sigmundur Stefánsson stjórnaði með 
aðstoð Jóns M. Ívarssonar. Sigurliðið 

var Gaulverjabæjarhreppur og fengu 
titilinn „Flóafíflið 2018.“ 

Þá var einnig happdrætti að 
venju með fjölda góðra vinninga. 
Vinningshafar voru m.a. Gísli Grétar 
Magnússon sem fékk forystugimbur 
frá YtraÁlandi í Þistilfirði og 
Guðmundur Magnússon sem fékk 
ferð fyrir tvo með STRÆTÓ – til 
Akureyrar fram og til baka með 
gistingu á KEAhóteli í tvær nætur.

Björn Ingi Bjarnason færði 
Kótelettukvöldið til myndar.
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NÁMS- OG RANNSÓKNARSTYRKUR
Vísinda- og rannsóknarsjóður Suðurlands auglýsir eftir 

umsóknum um náms- og rannsóknarstyrk fyrir árið 2018.  
Úthlutað verður  kr. 1.500.000 í styrki þetta árið.

Styrkurinn er ætlaður námsfólki sem vinnur að 
rannsóknarverkefni til lokaprófs á háskólastigi. Verkefnið 

skal tengjast Suðurlandi og þjóna ótvíræðum atvinnu- 
og/eða fræðilegum tilgangi fyrir Suðurland eða hluta 

Suðurlands.

Umsóknarfrestur er til 10. nóvember næstkomandi 
og skulu umsóknir vera sendar á netföngin eyjolfur@

fraedslunet.is eða sigurdur@hfsu.is.
Nánari upplýsingar um sjóðinn má finna  á

 www.fraedslunet.is og www.hfsu.is. 
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Aldís Hafsteinsdóttir skrifar á hveragerdi.is:

Framkvæmdir við Suður
landsveg á næsta ári

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA?  
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

—  21. júní 2018  —

6. tölublað

4. árgangur

Setmótið 
á Selfossi

Humarhátíð 

á Höfn

Tónlistarveisla 

í Þorlákshöfn

Silja gerir 

upp þingið

Matthías 
er yngsti 
sveitarstjórnar-

maður landsins

M
atthías Bjarnason frá Blesastöðum í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi er yngsti 

sveitarstjórnarmaður landsins, ný 

orðinn 18 ára gamall. Hann var kjörinn í sveitar-

stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps og situr þar í 

meirihluta. Matthías segist ætla fyrst og fremst að 

leggja áherslu á íþrótta- og lýðheilsumál.

„Mín málefni eru mikið unga fólkið, ungt 

fólk og allt sem því við kemur. Ég hef líka mikinn 

áhuga á íþrótta- og lýðheilsu í sveitarfélaginu, svo 

náttúrulega húsnæðismál og fleiri skemmtileg 

verkefni,“ segir Matthías.

Mynd: Magnús Hlynur Hreiðarsson.

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm

• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 

• U listar á ull eða plasteinangrun

• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm

• Mótarör og kónar 10–50 mm

• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar

Járnabindingavörur

Erum með á lager  

allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

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

Barnabílstólar í úrvali Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17

alla virka daga

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

—  30. águst 2018  —

8. tölublað
4. árgangur

Ófremdarástand á Ölfusárbrú
B æjarráð 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 ehfwww.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.iss. 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

—  14. júní 2018  —

5. tölublað4. árgangur

Hátíðardagskrá á Eyrarbakka  
í félagsheimilinu Stað kl. 14:00
è Ávarp fjallkonuè Skemmtidagskrá è Hátíðarkaffi á Stað

17. júní á Selfossi og Eyrarbakka

Nánari dagskrá má  sjá á www.arborg.is

Skrúðganga frá Selfosskirkju kl. 13:00  

og hátíðardagkrá í Sigtúnsgarði kl. 13:30

è Skemmtidagskrá með Sveppa Krull, Svölu Björgvins o.fl.

è Leiktæki fyrir börninè Hátíðarkaffi í FSuè Grillpartý í Hellisskógi og harmonikkuball í Tryggvaskála

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDSsíðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar FriðjónssonSölustjóriLöggiltur fasteignasali B.Sc693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.fasteignasali og leigumiðlari896 5222

Margrét SigurgeirsdóttirSkrifstofustjórimargret@valholl.is588 4477

Pétur Steinar JóhannssonAðstoðarm. fasteignasala Snæfellsnesi893 4718

Sturla PéturssonLöggiltur fasteignasali899 9083

Snorri SnorrasonLöggiltur Fasteignasali.Útibú Höfn í Hornafirði.895-2115

Herdís Valb. HölludóttirLögfræðingur og löggiltur fasteignasali694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.Lita og innanhús Stílisti.   Löggiltur fasteignasali  892 8778

Úlfar F. Jóhannsson hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5Reykjavík

Höfn í Hornafirði

Forystu-Flekkur fáanleg á ný
Oddný og Ásmundur 
gera upp þingveturinn

Nýtt safn á Eyrarbakka

Listasafn Árnesinga hlýtur 
Íslensku safnaverðaunin

F orseti Íslands Guðni Th. Jóhann-
esson afhenti Listasafni Árnesinga 
Íslensku safnaverðlaunin 2018 

við hátíðlega athöfn á Bessastöðum fyrr í 

mánuðinum. Íslensku safnaverðlaunin er 

viðurkenning sem er veitt annað hvert ár ís-

lensku safni fyrir framúrskarandi starfsemi. 

Í greinargerð valnefndar segir að Listasafn 

Árnesinga bjóði upp á fjölbreyttar og metn-

aðarfullar sýningar sem veita gott aðgengi 

að myndlistararfi þeim sem það 
varðveitir.

Forseti Íslands afhendir Ingu Jónsdóttur, safn-

stjóra Listasafns Árnesinga, Safnaverðlaunin.

—  16. águst 2018  —

07. tölublað
4. árgangur

Kosið um nýjan miðbæ á SelfossiÍ búakosning um aðal- og deiliskipulag miðbæjar Selfoss fer fram næstkomandi laugardag, 18. 

ágúst og verður kosið í 6 kjördeildum á eftirfarandi stöðum; Vallaskóla Selfossi, Barnaskólanum á Stokkseyri og Barna-

skólanum Eyrarbakka. Kosning stendur yfir frá kl. 9:00 – 18: 00. Sjá bls. 14. 

samvinna og árangur

Ný innkaupastefna í Árborg

sláturhús verður vinnustofa

Tvítyngdar bækur frá SæmundiTeikning af miðbæjarskipulaginu sem kosið er um.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruðhitaveiturör frá LOGSTOR
– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar
– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR 
Bjóðum nú kaldavatnslagnirPE-100 og PE-80 ásamt tilheyrandi fittings 

Bjóðum einnig snjóbræðslurör PP og PE

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

„Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar 
hvetur alla íbúa 18 ára og eldri til að nýta sér 
lýðræðislegan rétt sinn og mæta á kjörstað 

18. ágúst nk. og kjósa um breytingu á  
aðal- og deiliskipulagi miðbæjar Selfoss. Kjörstaðir verða opnir frá kl. 9:00–18:00. 

Kosið verður í 6 kjördeildum, í Vallaskóla  
á Selfossi, Barnaskólanum á Eyrarbakka  og Barnaskólanum á Stokkseyri. 

Nánari upplýsingar á www.arborg.is

Í þings á lyktun um sam göngu
á ætlun 20192023 er gert ráð 
fyrir að vegurinn milli Kamba og 

Biskups tungna brautar verði kláraður 
með hliðar vegi. 

Sam göngu og sveitar stjórnar
ráð herra hefur lagt fram til lögu til 
þings á lyktunar um sam göngu á ætlun 
fyrir árin 20192033. Al þingi á lyktar, 
sbr. lög um sam göngu á ætlun, nr. 
33/2008, að fram til ársins 2033 skuli 
unnið að sam göngu málum í sam ræmi 
við á ætlun þessa sem felur m.a. í sér 
stefnu í sam göngu málum og helstu 
mark mið sem vinna skal að, 

Það er sér lega á nægju legt að sjá 
þess merki í á ætluninni að ára löng 
bar átta Sunn lendinga fyrir veg
bótum á einum hættu legasta veg kafla 
landsins er að bera árangur. En gert 
er ráð fyrir endur bótum og að skilnaði 
aksturs stefna á milli Kamba og 
Biskups tungna brautar á fyrsta tíma
bili sam göngu á ætlunar. 

Sam kvæmt því má gera ráð fyrir að 
vegurinn frá Kömbum að Varm á verði 
endur bættur og fluttur á tíma bilinu 
20192023. Mun sú fram kvæmd kosta 
2,5 milljarða króna. 

Nýr endur bættur vegur á samt 
hliðar vegi á milli Varm ár og Biskups
tungna brautar er einnig á fyrsta tíma
bili eða á árunum 20192033. Með 
þeim á fanga verður komið í veg fyrir 
stór hættu legar inn keyrslur inn á 
Suður lands veginn sem allt of oft hafa 
valdið al var legum slysum. Einnig 
verða gerð undir göng á móts við Eld
hesta til að auka öryggi reið manna og 
veg far enda á þeim kafla. 

Hver gerðingar og aðrir þeir sem 
um þennan veg fara hafa fulla á stæðu 
til að fagna á formum ráð herra sem 
vonandi gefa góðar vonir um að fljót
lega sjái til stór virka vinnu véla og að 
fram kvæmdir fari í gang frekar fyrr en 
seinna. Til hags bóta fyrir alla. 

Al dís Haf steins dóttir, bæjar stjóri.

EXPLORE WITHOUT LIMITS

®

ARCTIC TRUCKS ÍSLAND EHF.
KLETTHÁLSI 3
110 REYKJAVÍK

SÍMI: 540 4900
NETFANG:  info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is

SENDUM HVERT
Á LAND SEM ER!

JEPPADEKK
fyrir íslenskar aðstæður

NÝR DEKKJAVEFUR!
www.jeppadekk.is
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SUÐUR SÚKKULAÐI: 

Handgert konfektsúkkulaði 
Þetta súkkulaði er ekki eitthvað 

sem þú kaupir þegar þig langar í 
nammi úti í sjoppu, heldur meira 

þegar þú vilt gera virkilega vel við þig 
eða færa einhverjum sælkeragjöf,“ 
segir Finnur Bjarki Tryggvason en hann 
rekur súkkulaðigerðina Suður Súkkulaði 
ásamt eiginkonu sinni, Magneu Þóreyju 
Hilmarsdóttur. Þau framleiða sex 
tegundir úr hágæða hráefni frá belgísk/
frönskum framleiðanda og einnig er 
konfektframleiðsla í pípunum.

„Við kaupum hráefni sem er unnið 
úr kakóbaunum. Þetta er því hrein og 
góð afurð. Það er ákveðið hollustu-
gildi í svona konfektsúkkulaði, unnið 
úr kakómassa og kakósmjöri. Það er 
töluverð upplifun og mettun í hverjum 
mola, er mér óhætt að segja.“

Fjórar af tegundum sex sem Suð-
ur Súkkulaði framleiðir eru hreint 
súkkulaði, misjafnlega dökkt, en í tvær 
er blandað döðlum og heslihnetum 
annars vegar og hins vegar pekan-
hnetum og kirsuberjakrispi. „Ein af 
tegundunum okkar er lífrænt, dökkt 
súkkulaði og í því eru þrjú innihaldsefni, 

lífrænn hrásykur, lífrænn kakómassi og 
lífrænt kakósmjör. Ég held að við höfum 
veðjað á rétt með því að fara út í þetta 
lífræna því þeir sem eru fyrir dökkt 
súkkulaði vilja gjarnan fara alla leið.“

Aðspurður segir Finnur að vissulega 
sé töluverður sykur í vörunni en þó 
minna en margir haldi. „Við erum með 
71% hreint súkkulaði en mörgum finnst 
það silkimjúkt og bragðast meira eins 
og 55–60% hreint súkkulaði.“  Suður 
Súkkulaði er með lögheimili á Hvolsvelli 
en starfsstöð að Goðalandi í Fljótshlíð. 
„Við höfum verið mest á Suðurlandinu 
en erum að teygja okkur víðar um 
landið, til Reykjavíkur, í Borgarfjörð, á 
Suðurnes og austur á við og það var 
nokkuð stórt skref að fara í flugstöðina,“ 
segir Finnur en Suður Súkkulaði kom 
fyrst með vöru á markað í júní 2017.

Fyrirtækið stækkar hægt og ró-
lega en bæði Íslendingar og erlendir 
ferðamenn kunna vel að meta þetta 
handgerða gæðasúkkulaði þar sem sú 
hollusta sem gott súkkulaði býr yfir fær 
að njóta sín ásamt ljúffengu bragði.

KYNNING
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FAS mælir Heinabergsjökul

Sér staða Fram halds skólans í 
Austur – Skafta fells sýslu hefur 
um margra ára skeið verið 

að nýta sér nær um hverfið í náminu 
með vett vangs ferðum, mælingum og 
rann sóknar úr vinnslu. Síðast liðin 27 
ár hefur Fram halds skólinn í Austur 
– Skafta fells sýslu sinnt rann sóknar
verk efni þar sem kannaðar hafa verið 
breytingar á á standi skrið jökulsins 
Heina bergs jökli á Mýrum frá ári til árs. 

Á fanginn INGA1NR05 – Inn
gangur að náttúru – og raun vísindum 
tók að sér að rann saka Heina bergs
jökul í ár, og var það þeirra fram lag 
til Vísinda daga skólans. Vísinda dagar, 
sem eru ný af staðnir, felast í því að 
brjóta kennsluna upp með ýmissi 
rann sóknar tengdri vinnu. Nem
endum er þá boðið upp á nokkra 
hópa með mis munandi á herslum, og 
af raksturinn er kynntur þegar vinnu 
þeirra er lokið. 

Það var mið viku dags morguninn 
24. októ ber sem nem enda hópur frá 

FAS hélt af stað að Heina bergs jökli 
á samt skóla meistara, Eyjólfi Guð
munds syni, Hjör dísi Skírnis dóttur 
kennara og þeim Lilju Jóhanns dóttur 
og Snævarri Guð munds syni starfs
mönnum Náttúru stofu Suð austur
lands. 

Mælingarnar eru fram kvæmdar 
fyrir framan Heina berg slón. Notast er 
við horna fræði til þess að mæla stöðu 
jökulsins, sem felst í því að gráður á 
tveimur hornum og lengd einnar hliðar 
er fundin. Með þessu fæst hornið sem 
upp á vantar og um leið fjar lægð að 
punkti sem liggur í jöklinum. 

Nem endur skiptu með sér hlut
verkum til þess að auð velda vinnuna. 
Hluti hópsins fann út gráður þrí
hyrningsins með bygginga kíki, aðrir 
mældu vega lengd milli mæli punkta 
með mál bandi, og enn aðrir tóku að 
sér ljós myndun og upp töku af fram
kvæmdinni. Ekki má gleyma hópnum 
sem sá um að halda latta, þ.e. mæli
stiku, upp réttri svo allt yrði örugg lega 

beint. Í ljós kom að jökullinn hafði 
hopað um það bil 20 metra, og hafði 
auð sjáan lega þynnst mikið frá fyrri 
árum. 

Seinni hluti Vísinda daga var síðan 
nýttur til út reikninga og skýrslu vinnu 
nem enda. Al mennt voru rann sak
endur á nægðir með ferðina, enda 
heppnaðist hún mjög vel. Ferðin gaf 
nem endum tæki færi á komast út fyrir 
skóla stofuna, kynnast náms efninu í 
eigin um hverfi og njóta náttúrunnar á 
öðru vísi hátt. Slíkt eru for réttindi sem 
eru ekki á færi allra skóla á landinu. 
Þessi upp lifun fer beint í reynslu
bankann, og gerir námið mun lífl egra. 

Á huga sömum er bent á slóðina 
nattura.fas.is þar sem þeir geta nálgast 
frekari upp lýsingar um rann sóknir 
nem enda í FAS.

Arndís Ósk Magnúsdóttir, Ingunn 
Ósk Grétarsdóttir og Wiktoria Anna 

Darnowska, nemendur í INGA1INR05 
við FAS
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Jólastemning
          á Eyrarbakka

Jólahlaðborð
Rauða Hússins

einnig bjóðum við upp á veisluþjónustu 
út úr húsi og á Hafinu Bláa

borðapantanir: 483-3330 eða raudahusid@raudahusid.is
matseðill og frekari upplýsingar: raudahusid.is/jolahladbord

17. og 24. nóvember
1. og 8. desember

fleiri dagsetningar í boði fyrir hópa
lifandi tónlist og stemning 

fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og íbúðagisting frá 14.750 kr á mann

rauða
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Viðburðadagatal fyrir 
jólahátíðina 2018 í Árborg

Líkt og undanfarin ár 
ætlar Sveitarfélagið 
Árborg að láta gera 

sérstakt  viðburðadagatal  fyrir 
jólahátíðina 2018. Einstaklingar, 
félagasamtök og fyrirtæki geta 
komið viðburðum sem eru frá 
lok nóvember og fram í janúar á 
framfæri í dagatalinu. Hægt er að 
senda upplýsingar á Ólaf Rafnar 
Ólafsson,  olafur.rafnar@arborg.
is  eða hafa samband í síma 480 
1900 fram til  miðvikudagsins 
07. nóvember.  Mikilvægt er að 
fram komi dag og tímasetning 
viðburðar sem og stutt lýsing á 
viðburði. Jólagluggarnir í Árborg verða 

á sínum stað þetta árið. Frá 
1. til 24. desember opnar eitt 

fyrirtæki eða stofnun skreyttan 
jólaglugga sem inniheldur valinn 
bókstaf. Börnin geta svo tekið þátt 
í jólaratleik þar sem þau þurfa 
að finna hvern bókstaf og  mynda 
setningu  á  þátttökublaði. Fyrirtæki 

og/eða stofnanir sem vilja taka 
þátt í jólaglugganum 2018 geta 
haft samband við Ólaf Rafnar 
Ólafsson,  olafur.rafnar@arborg.
is  eða í síma 480 1900 til að velja 
sér dagsetningu á opnun þeirra 
glugga. Sem fyrr er það “fyrstur 
kemur fyrstur fær” fyrirkomulagið á 
úthlutun dagsetninga.

 Jólaglugginn 2018

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 15
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

64.900

Verðdæmi
Stærð 80x80 cm

49.900

Sturtuveisla!
Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill panel fyrir blöndHeill panel fyrir blönd-
unartæki og
sturtustangarsett. 
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás 
fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.

Rúnnaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás.
Sturtustangasett fylgir.

Stærðir
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Verð
Stærð 70x90 cm

73.900

Verð
Stærð 90x90 cm

83.900

Vandaðir sturtuklefar 
úr hertu öryggisgleri.
Rennihurðir með 16 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu. Heill hreingerningu. Heill 
hornlisti. Sturtubotn 
með lausri svuntu og 
vatnslás. Einnig fylgir 
sturtustangasett.

Stærðir
70 x 90 cm.

Sturtuklee úr öryggis-
gleri með hvítu gleri í 
baki. Rennihurð með 8 
stillanlegum hjólum 
sem auðvelt er að losa 
til að einfalda
hreingerningu.
Heill glerpanel fyrirHeill glerpanel fyrir
blöndunartæki og
sturtustangarsett. 
Sjampóhilla fylgir.
Sturtubotn með lausri 
svuntu og vatnslás.

Stærð
90 x 90 cm.90 x 90 cm.

Gæði, úrval
& gott verð

VILTU AUGLÝSA Í 
SUÐRA?  

AUGLÝSINGASÍMINN ER  
578-1190

NETFANG: 
AUGLYSINGAR@FOTSPOR.IS

—  21. júní 2018  —

6. tölublað

4. árgangur

Setmótið 
á Selfossi

Humarhátíð 

á Höfn

Tónlistarveisla 

í Þorlákshöfn

Silja gerir 

upp þingið

Matthías 
er yngsti 
sveitarstjórnar-

maður landsins

M
atthías Bjarnason frá Blesastöðum í 

Skeiða- og Gnúpverjahreppi er yngsti 

sveitarstjórnarmaður landsins, ný 

orðinn 18 ára gamall. Hann var kjörinn í sveitar-

stjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps og situr þar í 

meirihluta. Matthías segist ætla fyrst og fremst að 

leggja áherslu á íþrótta- og lýðheilsumál.

„Mín málefni eru mikið unga fólkið, ungt 

fólk og allt sem því við kemur. Ég hef líka mikinn 

áhuga á íþrótta- og lýðheilsu í sveitarfélaginu, svo 

náttúrulega húsnæðismál og fleiri skemmtileg 

verkefni,“ segir Matthías.

Mynd: Magnús Hlynur Hreiðarsson.

• Bindivír 1 mm U hankir og rúllur 1.4 mm

• Fjarlægðarstjörnur og steinar 20-50 mm

• Plastlistar á undirslegnar plötur, einnig harðir 

• U listar á ull eða plasteinangrun

• Járnstólalengjur, sterkir og góðir stólar frá 50 mm

• Mótarör og kónar 10–50 mm

• Öryggishlífar á kambstál,  

listar og sveppir

Járnabakkar

Járnabindingavörur

Erum með á lager  

allar helstu gerðir af járnabökkum

Vír og lykkjur ehf

www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is

772-3200/692-8027

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

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

Barnabílstólar í úrvali Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

FALLEGIR LEGSTEINAR

Verið velkomin

 Opið: 10-17

alla virka daga

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

—  30. águst 2018  —

8. tölublað
4. árgangur

Ófremdarástand á Ölfusárbrú
B æjarráð 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 ehfwww.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.iss. 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

—  14. júní 2018  —

5. tölublað4. árgangur

Hátíðardagskrá á Eyrarbakka  
í félagsheimilinu Stað kl. 14:00
è Ávarp fjallkonuè Skemmtidagskrá è Hátíðarkaffi á Stað

17. júní á Selfossi og Eyrarbakka

Nánari dagskrá má  sjá á www.arborg.is

Skrúðganga frá Selfosskirkju kl. 13:00  

og hátíðardagkrá í Sigtúnsgarði kl. 13:30

è Skemmtidagskrá með Sveppa Krull, Svölu Björgvins o.fl.

è Leiktæki fyrir börninè Hátíðarkaffi í FSuè Grillpartý í Hellisskógi og harmonikkuball í Tryggvaskála

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali

Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDSsíðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Símar allan sólarhringinn: 581 3300 & 896 8242 • www.utforin.is

Komum heim til aðstandenda og ræðum skipulag útfarar ef óskað er.

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

Sverrir Einarsson

Kristín Ingólfsdóttir

Fagleg þjónusta - Vönduð vinnubrögð

Heiðar FriðjónssonSölustjóriLöggiltur fasteignasali B.Sc693 3356 

Ingólfur Geir Gissurarson
Framkvæmdastjóri, lögg.fasteignasali og leigumiðlari896 5222

Margrét SigurgeirsdóttirSkrifstofustjórimargret@valholl.is588 4477

Pétur Steinar JóhannssonAðstoðarm. fasteignasala Snæfellsnesi893 4718

Sturla PéturssonLöggiltur fasteignasali899 9083

Snorri SnorrasonLöggiltur Fasteignasali.Útibú Höfn í Hornafirði.895-2115

Herdís Valb. HölludóttirLögfræðingur og löggiltur fasteignasali694 6166

Anna F. Gunnarsdóttir.Lita og innanhús Stílisti.   Löggiltur fasteignasali  892 8778

Úlfar F. Jóhannsson hdl.  Lögfræðingur. Löggiltur 
Fasteignasali. Skjalagerð.

 Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteigna sala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!

Síðumúla 27  |  Sími 588 4477  |  www.valholl.is

S í ð a n  1 9 9 5Reykjavík

Höfn í Hornafirði

Forystu-Flekkur fáanleg á ný
Oddný og Ásmundur 
gera upp þingveturinn

Nýtt safn á Eyrarbakka

Listasafn Árnesinga hlýtur 
Íslensku safnaverðaunin

F orseti Íslands Guðni Th. Jóhann-
esson afhenti Listasafni Árnesinga 
Íslensku safnaverðlaunin 2018 

við hátíðlega athöfn á Bessastöðum fyrr í 

mánuðinum. Íslensku safnaverðlaunin er 

viðurkenning sem er veitt annað hvert ár ís-

lensku safni fyrir framúrskarandi starfsemi. 

Í greinargerð valnefndar segir að Listasafn 

Árnesinga bjóði upp á fjölbreyttar og metn-

aðarfullar sýningar sem veita gott aðgengi 

að myndlistararfi þeim sem það 
varðveitir.

Forseti Íslands afhendir Ingu Jónsdóttur, safn-

stjóra Listasafns Árnesinga, Safnaverðlaunin.

—  16. águst 2018  —

07. tölublað
4. árgangur

Kosið um nýjan miðbæ á SelfossiÍ búakosning um aðal- og deiliskipulag miðbæjar Selfoss fer fram næstkomandi laugardag, 18. 

ágúst og verður kosið í 6 kjördeildum á eftirfarandi stöðum; Vallaskóla Selfossi, Barnaskólanum á Stokkseyri og Barna-

skólanum Eyrarbakka. Kosning stendur yfir frá kl. 9:00 – 18: 00. Sjá bls. 14. 

samvinna og árangur

Ný innkaupastefna í Árborg

sláturhús verður vinnustofa

Tvítyngdar bækur frá SæmundiTeikning af miðbæjarskipulaginu sem kosið er um.

CMT sagarblöð og 
fræsitennur

Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Hjá Ísrör færðu einangruðhitaveiturör frá LOGSTOR
– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar
– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr– Pexfittings og samsetningar

Og svo allt annað sem þarf til hitaveitulagna

Nýtt hjá ÍSRÖR 
Bjóðum nú kaldavatnslagnirPE-100 og PE-80 ásamt tilheyrandi fittings 

Bjóðum einnig snjóbræðslurör PP og PE

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

Bílasmiðurinn hf

Barnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.is

„Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar 
hvetur alla íbúa 18 ára og eldri til að nýta sér 
lýðræðislegan rétt sinn og mæta á kjörstað 

18. ágúst nk. og kjósa um breytingu á  
aðal- og deiliskipulagi miðbæjar Selfoss. Kjörstaðir verða opnir frá kl. 9:00–18:00. 

Kosið verður í 6 kjördeildum, í Vallaskóla  
á Selfossi, Barnaskólanum á Eyrarbakka  og Barnaskólanum á Stokkseyri. 

Nánari upplýsingar á www.arborg.is
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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!



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

10. tölublað
4. árgangur

Meistaralegur 
þríleikur frá Havana

Það er 
ó  h æ t t 
að segja 

að Sor a legi 
H a v a n a  þ r í 
leikurinn eftir 
Pedro Juan 

Gutiér rez sé ein af merkustu skáld
sögum síðustu ára. Hér er ekkert 
dregið undan og lesturinn er í senn 
sláandi og heillandi. Fá tæktin, alls
leysið og grimmdin í sam fé laginu eftir 
fall Austur blokkarinnar og þar með 
efna hags Kúbu er yfir þyrmandi og 
fólkir gleymir sér við svall, hömlu laust 
kyn líf og drykkju skap. 

Hér er ekkert dregið undan enda 
bókin bönnuð í heima landi höfundar, 
Kúbu. Sagan gerist á neyðar tímum 
rétt eftir fall Sovét ríkjanna, þegar eina 
glætan er kyn líf, romm og marijúana. 
Bókin er gefin út af Sæ mundi, Sel fossi, 
og meistara lega þýdd úr spænsku af 
þeim einkar snjalla og orð haga lista
manni orðsins Kristni R. Ólafs syni. 

Sögu maður rambar á ystu nöf í 
lífinu, hírist í her bergi á þaksvölum 
há hýsis er má muna sinn fífil fegri, 
eins og allt Centrohverfið í Havana 
sem er rammi sögunnar. Pedro dregur 
fram lífið á því sem til fellur en lifir 
þó mest á sam býlis konum sem koma 
og fara og pútast með túr hestum. „Ég 
lýsi þessu viljandi á svona harð neskju
legan hátt til að ná fram á standinu sem 
ríkti á þessum tíma, lýsi karl rembunni 
sem er sam ofin sam fé lögunum hér við 
Karíba haf, lýsi undir okun konunnar, 
hörmungum lífsins,“ sagði höfundur 
við þýðanda í Havana haustið 2017. 

Pedro Juan Gutiér rez fæddist á 
Kúbu 1950. Hann er rit höfundur, 
blaða maður, málari, skáld. Sor a
legi Havana þrí leikurinn er án efa 
þekktasta bók hans en hann hefur 
skrifað fjölda annarra verka sem 
komið hafa út víða um lönd. 

Mögnuð skáld saga sem sætir 
tíðindum í út gáfu ársins og enginn 
sem sækir í góðan skáld skap ætti að 
láta fram hjá sér fara. Harka leg, erfið 
en um fram allt leiftandi frá sögn af 
mann legri eymd, og fegurðinni í ljót
leikanum.

bgs

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM, 
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM

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

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

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 

LÁTTU ÞÉR 
LÍÐA VEL

FYRIR OKKUR

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

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS
síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Margrét Ásta GuðjónsdóttirSverrir EinarssonKristín Ingólfsdóttir


