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Sveitalista-
maður Re

Eitraða barnið Metaregn 
Thelmu

Gísli H. Halldórsson var í sumar 
ráðinn bæjarstjóri Svf. Árborgar. 
Gísli fer yfir helstu verkefnin 

framundan í ítarlegri grein í Suðra í dag.
„Þá er það algerlega óviðunandi að ekki 
sé mannauðsstjóri í fyrirtæki af þeirri 
stærð sem Sveitarfélagið Árborg er. 

Mannauðsstjóri stuðlar að því að ráðningar 
séu vandaðar og góðar og ekkert tryggir 
betur góðan rekstur en gott starfsfólk. 
Starfsmannamál á stórum vinnustað eru 
flókin og vandmeðfarin og það getur verið 
dýrkeypt að sinna þeim ekki af fagmennsku 
og þekkingu. Stafræn stjórnsýsla er í dag 

orðið mjög áríðandi verkefni. Fólk þarf ekki 
nema að velta fyrir sér allri tækninni sem 
býr í snjallsímanum til að sjá að þjónusta og 
vinnuferlar í stjórnsýslunni eru að dragast 
hratt aftur úr,“ segir Gísli. 
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Mannauðsstjóri og stafræn stjórnsýsla 
á meðal brýnna verkefna
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Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur 
þannig þæginda og öryggis

Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara

Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is

• 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

FALLEGIR LEGSTEINAR

 
af öllum legsteinum

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

Afsláttur
fram að páskum

Er bókarinn þinn viðurkenndur 
bókari og í félaginu? 

 
 

 

Okkar félagsmenn sækja 
endurmenntunarnámskeið til að 
viðhalda hæfni og bæta 
fagmennsku. 
Það getur þú bókað! 

Sveitarfélagið Árborg
Lóðir á Eyrarbakka – 
Einarshafnarhverfi

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja  
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20 
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg 
hver mikið varðveislugildi.  

Gatnagerð og lagningu veitna hefur ekki verið lokið innan 
hverfisins, en sveitarfélagið vill nú kanna áhuga  
húsbyggjenda á uppbyggingu í því. 
Í skipulaginu er lögð áhersla á að styrkja sérkenni  
Eyrarbakka, sérstöðu í húsagerðarlist og samræmi við þá 
byggð sem fyrir er. Húsagerðir eru tiltölulega frjálsar en 
settir eru skilmálar um byggingarefni. Algeng lóðarstærð 
er um 500 m². Deiliskipulagið og skilmála þess má nálgast 
á slóðinni https://www.arborg.is/einarshofn/.  

Sveitarfélagið vinnu nú að verkefninu „Verndarsvæði í 
byggð á Eyrarbakka“ og samræmist deiliskipulag  
Einarshafnarhverfis áherslum í því verkefni.
 
Þeir sem áhuga hafa á uppbyggingu á svæðinu, eða óska 
nánari upplýsinga, eru beðnir að hafa samband við Ástu 
Stefánsdóttur, framkvæmdastjóra Sveitarfélagsins Árbog-
ar, í síma 480 1900, eða á netfangið asta@arborg.is fyrir 1. 
janúar n.k. Þær upplýsingar sem berast munu verða nýttar 
til að meta þörf fyrir gatnaframkvæmdir og tímasetja þær. 

Sveitarfélagið Árborg

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER 
WWW.ARBORG.IS

Lokahóf í Húsinu á Eyrarbakka
Sun. 30. september
kl.11:00 - 18.00 
Marþræðir - Stakkaskipti. Síðasti dagur 
sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga 
verður fagnað með laufléttri dagskrá í 
Húsinu. Þar munu listamenn bjóða gesti 
velkomna, vinnusmiðja verður fyrir 
krakka, sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir 
tónar fylla loftið. 
Frítt inn.

 UNTraditional - Listagjáin
Fim. 04. oktober 
kl.17:00. 
Opnun sýningar í Listagjánni, Bókasafn 
Árborgar Selfossi. Ljósmynda- og 
málverka sýning eftir pólska listamanninn 
Artur Futyma. Sýningin er blanda af 
hefðbundnum og óhefðbundnum verkum 
í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 - 
19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00

 Listasmiðja fyrir börn og unglinga 
- Sundhöll Selfoss
Föst. 05. október 
kl.15:00 - 17:00. 
Fyrsta af þremur listasmiðjum við 
Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur 
með eitt þema, en öll þrjú tengjast 
umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið 
Árborg. Listasmiðjunum lýkur með 
sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss. 
Leiðbeinandi: Davíð Art

Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn 
Árnesinga
Laug. 06 október
kl.20:00. 
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi 
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu 
Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta 
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf 
og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari 
formóður sinni. 
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

SORALEGI HAVANA-
ÞRÍLEIKURINN

Frh. bls. 6
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Framtak-Blossi  er umboðsaðili  
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is  |  blossi@blossi.is

Framtak-Blossi 
kappkostar að bjóða 

góða þjónustu og 
sanngjarnt verð á 

varahlutum.

Hafið samband við 
Hafþór í síma 895-3144 

eða hafthor@blossi.is 

Framtak-Blossi  er orðinn umboðsaðili fyrir 
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

Sala á Volvo Penta 
varahlutum og 
viðgerðarþjónusta

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

Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör 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 kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt 
tilheyrandi fittings
 
Bjóðum einnig snjóbræðslurör 
PP og PE

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, SMÍÐI OG SAMSETNING
ALLAR HURÐIR SMÍÐAÐAR SAMKVÆMT MÁLI
HANNAÐAR FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR
MARGAR ÚTFÆRSLUR OG LITAMÖGULEIKAR
STUTTUR AFGREIÐSLUTÍMI

✔

✔

✔

✔

✔

BÍLSKÚRSHURÐIR

IS Hurðir ehf.  |  Reykjalundi, 270 Mosfellsbæ
564 0013 / 865 1237  |  logi@ishurdir.is  |  www.ishurdir.is

Í S L E N S K 
F R A M L E I Ð S L A

Mál verk af hjúpað í safnaðar
heimili Stórólfs hvols kirkju

Fjölsóttur og líflegur fundur um þjóðgarð á miðhálendi Íslands

Arki tektinn og lista maðurinn 
Óli Hilmar Briem Jóns son er 
mikill vel unnari Hvolsvallar. 

Á dögunum gaf hann Stórólfs hvols
kirkju fal legt mál verk sem hann kallar 
„ Komið til mín“. At höfnin fór fram 
í upp hafði Kjöt súpu há tíðarinnar um 
síðustu helgi. Ís ólfi Gylfa Pálma syni 
f.v. sveitar stjóra hlotnaðist sá heiður 
að af júpa myndina við há tíð lega at
höfn.  

Á með fylgjandi mynd má sjá lista
verkið og þá fé laga Óla Hilmar og Ís ólf 
Gylfa.

SVEITALISTAMAÐUR RANGÁRÞINGS EYSTRA 2018

Á Kjöt súpu há tíðinni á Hvols
velli í byrjun septem ber var 
til kynnt um val á Sveita

lista manni Rang ár þings eystra árið 
2018 en það er menningar nefnd 
Rang ár þings eystra sem stendur að 
valinu. Viður kenningin var nú af
hent í 5. sinn en gjald geng eru þeir 
ein staklingar eða hópar sem búa í 
sveitar fé laginu og hafa þótt skara 
fram í sinni list. 
 Í ár var það Kristjana K. Jóns dóttir 
sem hlaut út nefninguna. Kristjana, 
eða Sjana, eins og hún er alltaf kölluð 

sigraði í prjóna sam keppni um Full
veldis peysuna sem haldin var í til efni 
af 100 ára af mæli full veldisins í ár. 
Peysan þótti afar fal leg og í anda full
veldisins og á með fylgjandi mynd má 
sjá Sjönu við hlið peysunnar. 
Sjana gat því miður ekki tekið á móti 
verð laununum en Silja Kjartans
dóttir, dóttir hennar, tók við viður
kenningunni fyrir hennar hönd en 
það var Harpa Mjöll Kjartans dóttir, 
for maður menningar nefndar sem af
henti henni blóm og viður kenningar
skjal.

Um hverfis og auð linda ráðu
neytið stóð fyrir opnum 
fundi um þjóð garð á mið

há lendi Ís lands í Fé lags heimilinu Ár
nesi mánu daginn 27 ágúst. For maður 
mið há lendis nefndar Óli Hall dórs
son kynnti verk efni nefndarinnar og 
fór yfir tíma línu verk efnisins.  Um
hverfis og auð linda ráð herra, skipaði 
síðast liðið vor þver pólitíska nefnd um 
stofnun þjóð garðs á mið há lendinu. 

Í nefndinni eiga sæti full trúar allra 
þing flokka á Al þingi auk tveggja full
trúa sveitar fé laga. Þá sitja full trúar frá 
um hverfis og auð linda ráðu neytinu 

og for sætis ráðu neytinu í nefndinni. 
Á fundinn mættu nefndar mennirnir 
Stein grímur J Sig fús son, Hanna 
Katrín Frið rik son, Vil hjálmur Árna
son og Ólafur Ís leifs son, Auk Óla 
Hall dórs sonar formanns og Steinars 
Kal dal verk efnis stjóra. 

Fundurinn var fjöl mennur og dreif 
fólk að víða úr upp sveitum Ár nes
sýslu. Um ræður voru mjög lífl egar og 
voru margir fundar menn bein skeyttir 
í sínum ræðum. 

Verk efnið sem nefndinni er falið 
er meðal annars það að skil greina 
mörk fyrir hugaðs þjóð garðs og setja 

fram á herslur um skiptingu lands
svæða innan hans í verndar flokka, 
fjalla um hugsan legar að komu leiðir og 
þjónustu mið stöðvar, svæðis skiptingu 
og rekstrar svæði og greina tæki færi 
með stofnun þjóð garðs á byggða þróun 
og at vinnu líf. Jafn framt er henni ætlað 
að gera til lögur að helstu á herslum í 
stjórnunar og verndar á ætlunum og 
at vinnu stefnu fyrir þjóð garðinn og 
laga frum varpi um þjóð garðinn, þar 
sem m.a. er tekin af staða til stjórn
skipu lags þjóð garðsins. Nefndin á að 
skila til lögum haustið 2019. 

www.skeid gnup.is
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Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir
Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar, 
hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum. 
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki. 

· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is

Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

Verð frá: 5.610.000 kr.
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Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14 

 3+2 ÁBYRGÐ

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

Fréttir af framgangi ferðaþjónustunnar 
geta verið nokkuð misvísandi. 
Reglubundið koma fram svartir 

heimsendaspádómar um samdrátt og líklega 
fækkun ferðamanna, enda eiga margir mikið 
undir því að þessi stærsta atvinnugrein landsins 
haldi dampi og gangi vel. Reyndin er hinsvegar 
sú að áfram fjölgar erlendum gestum til landsins 
þó hinn mikli vöxtur sé a.m.k. tímabundið á 
enda.

Ríkisvaldið hefur lítið sem ekkert byggt undir þá innviði sem helst 
þarf að styrkja til að treysta stoðir greinarinnar. Löggæslu, heilsugæslu 
og átak í öryggi á vegum landsins þar sem skilið er á milli akreina á 
umferðarþyngstu vegunum og einbreiðar brýr breikkaðar. 

Metnaðarleysi stjórnvalda í þessum efnum er átakanlegt en 
þessir þættir ásamt sveiflum í gengi krónunnar vinna helst gegn því 
að áfram verði hófleg fjölgun ferðamanna og stöðugleiki komist á í 
ferðaþjónustunni. 

Einn af mörgum ágöllum 
krónuhagkerfisins er er hæsta 
verðlag á byggðu bóli. Það kemur 
bæði fram í ævintýralegum 
fjármagnskostnaði og verðlagi á 
matvöru og þjónustu. Þessir þættir 
valda því nú að ferðamenn stoppa 
styttra, eyða minna og leita ódýrari 
gistikosta utan hótelanna.

Á meðan Ísland stendur illu 
heilli utan evrusvæðisins með 
eigin örmynt og tugmilljarða auka 
kostnað fyrir neytendur í landinu 
er mikilvægt að stjórnvöld leiti 
allra  leiða til að stilla af verðlag 
og vaxtastig í landinu. Annars 
er hætta á að fari illa  og sóknin 
í ferðaþjónustunni breytist í 
samdrátt.

Næstu skref snúast um að verja 
greinina þannig að stöðugleiki skapist og ferðaþjónustan þrífist sem 
heilsársgrein. Enginn fjórðungur á annað eins undir því og Suðurland 
og því til mikils að vinna að vel takist til.

 Björgvin G. Sigurðsson

LEIÐARI

9. 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. 

„Metnaðar
leysi stjórn

valda í þessum 
efnum er á takan
legt en þessir 
þættir á samt 
sveiflum í gengi 
krónunnar vinna 
helst gegn því að 
á fram verði hóf
leg fjölgun ferða
manna og stöðug
leiki komist á í 
ferða þjónustunni.

EITRAÐA BARNIÐ
- sakamálasaga eftir Guðmund S. Brynjólfsson. 
Bókaútgáfan Sæmundur gefur út.

Sumarið 1899 er framinn 
skelfilegur glæpur á Eyrarbakka 
– eða eru þeir tveir? Eða 

jafnvel fleiri? Á sama tíma drabbar 
Eyjólfur Jónsson stud. juris úti í 
Kaupmannahöfn. Hann er í þann 
veginn að ljúka lagaprófi – og kominn 
tími til, að meðtöldum vikum og 
mánuðum við dufl og dans hefur það 
tekið hann heil tíu ár.

Á vormánuðum árið 1900 losnar 
Árnessýsla nokkuð óvænt og aðeins 
nokkrum dögum síðar er búið að 
skipa Eyjólf í embættið. Þá upphefst 
æsileg atburðarrás þar sem nafntogað 
fólk þessara tíma kemur við sögu. 
Eyjólfur hringsnýst með í þessu ati, 
meira af vilja en mætti, og megnar 
alls ekki að vinna þau störf með sóma 
sem vænst er af ungum og glæsilegum 

sýslumanni. Hann finnur sig 
vankunnandi, er óöruggur 
og breyskur, fátandi um í 
rannsókn á óhugnanlegu 
nauðgunarmáli sem tekur á 
sig ólíklegustu myndir.

Ofan á glæpina og eigið líf þarf 
sýslumaðurinn að kljást við siðspillta 
sýsluskrifarann, Kár Ketilsson, og 
myndi sjálfsagt ekki sjá útúr öllum 
sínum flóknu verkum ef ekki kæmi til 
mannkostakonan Anna Bjarnadóttir, 
sýslumannsfrúin sem Eyrbekkingar 
elska og dá. Ef Önnu hefði ekki notið 
við væru málin sem þarna er fjallað 
um sjálfsagt óupplýst enn þann dag í 
dag.

Fjölskylda Nielsens faktors á 
Eyrarbakka þvælist inn í málið 
og við fylgjumst með skáldinu og 

lögmanninum 
E i n a r i 

B e n e d i k t s s y n i 
v e r j a 

u n g l i n g s s t ú l k u 
sem sökuð er um 

hræðilegan verknað. 
S í ra Eggert Sigfússon í 
Vogsósum kemur og við þessa sögu 
og sömuleiðis Jóhann Sigurjónsson 
skáld. Í skáldsögunni Eitraða barnið 
fléttast þannig saman raunverulegar 
og tilbúnar persónur en sagan markar 
upphaf þríleiks um sýslumannshjónin 
Eyjólf og Önnu.

Eitraða barnið er sjötta bók 
höfundar sem skrifað hefur fyrir 
bæði börn og fullorðna, samið leikrit 
og er pistlahöfundur á baksíðu 
Fréttablaðsins.

Gísli H. Halldórsson, bæjarstjóri Sv. Árborgar skrifar í Suðra:

SPENNANDI VERKEFNI FRAMUNDAN Í ÁRBORG
Þau eru 

mörg og 
spennandi, 

verk efnin sem 
fram undan eru 
í Ár borg. Það er 
því sannar lega 

til hlökkunar efni að takast á hendur 
krefjandi hlut verk bæjar stjóra sveitar fé
lagsins. Meðal á ríðandi verk efna eru nýr 
grunn skóli, fjölgun leik skóla plássa, inn
leiðing staf rænna verk færa í starfs semi 
sveitar fé lagsins, upp bygging í Björkur
stykki, nýr mið bær á Sel fossi og val á 
sorpurðunar stað fyrir sveitar fé lögin á 
Suður landi. Önnur mikil væg verk efni 
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Gísli H. Hall dórs son
bæjar stjóri Sv. Ár borgar.

Vetrarstarf Karlakórs 
Hveragerðis hefst 
miðvikudagskvöldið 26. 

september kl. 19:30 í Vesturási 
í Hveragerði en það er salur 
við Hverahlíð 15 beint á móti 
Hveragerðiskirkju. Kórinn er nú að 
hefja sitt þriðja starfsár en í honum 
er hressir karlar úr Hveragerði, 
Ölfusi, Selfossi og víðar. Stjórnandi 
og undirleikari er Örlygur Atli 
Guðmundsson. Æft er einu sinni 

í viku, miðvikudagskvöld frá 
19:30 til 21:30. Lagavalið er létt og 
skemmtilegt og þá má ekki gleyma 
góðum vinskap sem myndast við að 
syngja saman í kór. Kórinn stefnir 
á tónleikaferð til Ítalíu haustið 
2019. Nýir félagar eru hjartanlega 
velkomnir á fyrstu æfinguna 26. 
september. Það verður tekið vel á 
móti öllum með bros á vör.

F. h. Karlakórs Hveragerðis, 
Heimir Örn Heiðarsson, formaður.

Hefur þig dreymt um að syngja  
í skemmtilegum karlakór ?

Karlakór Hveragerðis, ásamt stjórnanda sínum, Örlygi Atla 
Guðmundssyni sem er lengst til hægri á myndinni. Nýir félagar 
verða sérstaklega boðnir velkomnir á fyrstu æfingu vetrarins 
miðvikudagskvöldið 26. september kl. 19:30.
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Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt 
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er 
til í fjölbreyttu litaúrvali. 
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl. 

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

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

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

Eldhússtóll Stacco Lúdó Rondó

Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

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

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

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

Eldhúsborð

Samtals
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Verð 27.900 kr. Verð 31.100 kr. Verð 26.900 kr. Verð 25.900 kr.

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

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

Borðplata 
Verð 18.375 kr.

Verð 42.500 kr.

T borðfætur undir borð 
Verð 24.125 kr. 
(parið)

Þú getur stólað á okkurÞú getur stólað á okkur
Íslensk hágæða framleiðsla

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

Eldhúsborð

Samtals

Verð 29.900 kr.

Samtals verð: 42.500 kr.

Verð frá 28.542 kr. Verð 29.543 kr. Verð 27.900 kr.

Soralegi Havanaþríleikurinn

Sor a legi Havana þrí leikurinn 
eftir Kúbu manninn Pedro 
Juan Gutiér rez er komin út hjá 

Bóka út gáfunni Sæ mundi. Bókin, sem 
heitir á frum málinu Trilogia sucia de 
La Habana, er skrifuð í anda svo
nefnds sora raun sæis þar sem ekkert 
er dregið undan og er hún bönnuð í 
heima landi höfundar. Sögu sviðið er 
Kúba, og þá einkan lega höfuð borgin 
Havana, eftir fall Sovét ríkjanna þegar 
eina glætan í myrkrinu er kyn líf, 
romm og marijúana. Sögu maðurinn 
Pedro Juan 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 Juan dregur 
fram lífið á því sem til fellur en lifir 
þó mest á sam býlis konum sem koma 
og fara og „pútast“ með túr istunum. 
Skammt undan er Karíba hafið. Felli
bylir hvolfast yfir. Fólk flýr land. En 
undir og yfir er Ca strostjórnin. 

„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. Kristinn 
R. Ólafs son þýddi úr spænsku. 

Með fylgjandi myndir frá út gáfu
hófi Sor a lega Havana þrí leiksins sem 
haldið var sl. föstu dag voru teknar af 
þeim Aðal steini Svan Sig fús syni og 
Berg lindi Njáls dóttur.
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Vaxtarsproti ársins er Kaptio
 -jók veltuna um 211%

Mynd af viðurkenningarhöfum ásamt ráðherra og fulltrúum Samtaka iðnaðarins, talið frá vinstri: Sigríður 
Mogensen, sviðsstjóri hugverkasviðs SI, Atli Þorbjörnsson, yfirmaður tæknimála hjá Gangverki, Björn Örvar, 
einn af stofnendum Orf-Líftækni, Smári Rúnar Þorvaldsson, stjórnarmaður hjá Kaptio, Sigurður Hannesson, 
framkvæmdastjóri SI, Arnar Laufdal Ólafsson, forstjóri Kaptio, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-, 
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Frosti Ólafsson, forstjóri Orf-Líftækni, Baldur Tumi Baldursson, sviðsstjóri 
klínískra rannsókna, og Guðmundur Magnús Hermannsson, yfirmaður fjármála og framleiðslu hjá Kerecis. 
MYND/Birgir Ísleifur

Sprota fyrir tækið Kaptio hefur 
verið valið Vaxtar sproti ársins 
sem er viður kenning fyrir 

öfluga upp byggingu sprota fyrir tækis. 
Ferða mála, iðnaðar og ný sköpunar
ráð herra, Þór dís Kol brún Reyk fjörð 
Gylfa dóttir, af enti Vaxtar sprotann í 
morgun í Café Flóru í Grasa garðinum 
í Laugar dal. 

Kaptio selur nýja kyn slóð bókunar
kerfa fyrir ferða iðnaðinn þar sem 
upp lifun við skipta vina er látin vera í 
fyrir rúmi. Við skipta vinir fé lagsins eru 
ferða skrif stofur og ferða skipu leggj
endur með starfs stöðvar á Ís landi, 
Bret landi, Kanada, Banda ríkjunum, 
Kína og Ástralíu. Tekjur Kaptio jukust 
um 211% milli áranna 2016 og 2017, 

þær fóru úr 71 milljón króna í 221 
milljón króna. Vægi er lendra tekna 
hefur sí fellt orðið meira og í dag 
eru er lendar tekjur tæp lega 85% af 
heildar tekjum. Fjöldi starfs manna 
jókst á sama tíma úr 18 í 32.  

Fé lagið hóf störf árið 2012 og í 
janúar 2014 byrjaði fyrsti ferða skipu
leggjandinn að nota fyrstu út gáfuna 
af hug búnaðar lausn Kaptio. Stofn
endur Kaptio eru þeir Arnar Lauf dal 
Ólafs son og Ragnar Ægir Fjölnis son. 
Fé lagið hefur fengið öfluga fjár festa til 
liðs við sig en meðal þeirra eru Frum
tak Ventures, Ný sköpunar sjóður at
vinnu lífsins, Kaskur fjár festinga fé lag 
og Capi tal A Partners sem er banda
rískur fjár festinga sjóður. 

Þrjú önnur sprota fyrir tæki, Kerecis, 
Gang verk og ORFLíft ækni, hlutu 
einnig viður kenningar fyrir vöxt í 
veltu en Kaptio sem sýndi mestan 
hlut falls legan vöxt auk þess að upp
fylla önnur við mið dóm nefndar fær 
nafn bótina Vaxtar sproti ársins. 

Vaxtar sprotinn er sam starfs verk efni 
Sam taka iðnaðarins, Sam taka sprota
fyrir tækja, Há skólans í Reykja vík og 
Rann sóknar mið stöðvar Ís lands. Þetta 
er í 12. skiptið sem viður kenningarnar 
eru veittar en til gangur verk efnisins 
er að vekja at hygli á góðum árangri 
sprota fyrir tækja í örum vexti og skapa 
þannig aukinn á huga og skilning á 
upp byggingar starfi þessara fyrir tækja. 
Í dóm nefnd voru Ari Jóns son fyrir 

Há skólann í Reykja vík, Lýður Skúli 
Er lends son fyrir Rann sóknar mið
stöð Ís lands, Er lendur Steinn Guðna
son fyrir Sam tök sprota fyrir tækja 
og Sig ríður Mogen sen fyrir Sam tök 
iðnaðarins. 

Eftir farandi fyrir tæki hafa hlotið 
Vaxtar sprotann: 
2007 Mar orka 
2008 Mentor 
2009 Mentor 
2010 Nox Medi cal 
2011 Hand point 
2012 Valka 
2013 Meniga 
2014 Data Mar ket 
2015 Kvikna 
2016 Eim verk 

2017 Kerecis 
2018 Kaptio 

Eftir farandi fyrir tæki hafa fengið 
viður kenningu fyrir góðan vöxt: 
2007 Gagarín, Stiki, StjörnuOddi 
2008 Betware, Valka, Kine 
2009 Naust Marine, Gogogic, Saga 
Medi ca 
2010 Valka, Haf mynd, Menn og Mýs 
2011 Mar orka, Trackwell, Gogogic 
2012 Kvikna, ORF Líft ækni, Thorice 
2013 Controlant, Nox Medi cal, 
Lceconsult 
2014 Valka, Nox Medi cal, Skema 
2015 Kvikna, Valka 
2016 Lauf Forks, Orf Líft ækni, Valka 
2017 TeqHire, Valka, Kvikna 
2018 Kerecis, Gang verk, OrfLíft ækni

ALLS STAÐAR SAMDRÁTTUR Á HÓTELUM NEMA Á SUÐURLANDI
Júlí er næst um svifa mesti 

mánuðurinn í ís lenskri ferða
þjónustu og sam kvæmt talningu 

Ferða mála stofu þá fjölgaði brott förum 
út lendinga frá Kefla víkur flug velli 
um 2,5 prósent í júlí í ár. Nýjar tölur 
Hag stofunnar sýna hins vegar að gist
nóttunum út lendinga á hótelum hér á 
landi fækkaði um 2,3 prósent. 
Sam drátturinn náði til allra lands hluta 
nema Suður lands þar sem hótel nætur 
er lendra ferða manna voru rífl ega 4 
þúsund fleiri en í júlí í fyrra, þetta 
kemur fram á turisti.is. Hlut falls lega 
var fækkunin mest á Norður og Austu
landi eins og sjá má á töflunni hér fyrir 
neðan sem er fengin af turisti.is. 
Ekki liggja fyrir tölur fyrir aðrar 
tegundir gistingar og því ekki hægt 

að segja til um hvort dvalar tími út
lendinga hafi styst í sumar eða seldum 
gistinóttum fækkað í raun, þar sem 
fjöldi ferða manna kaupir gistingu 
annars staðar en á hótelum. Bæði í 
heimagistingu og leigu bú staða og 
í búða. 
Þegar litið til ein stakra þjóð erna þá sést 
að nóttunum fækkaði hjá 15 af þeim 
20 þjóðum sem keyptu flestar hótel
gistingar hér á landi í júlí. Banda ríkja
menn, Kín verjar, Ísraelar, Rússar og 
Ind verjar juku við skipti sín við ís lensk 
hótel en aftur á móti fækkaði þýskum 
hótel gestum veru lega eða um rífl ega 
fjórðung. 
Sjá breyting hjá þeim þjóðum sem 
keyptu flestar gisti nætur á hótelum hér 
til hliðar.
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VETRARÆFINGAR 
FRJÁLSÍÞRÓTTADEILDAR 
SELFOSS
Vetraræfingar 2018-2019
Hópur 1 – Fædd 2011, 2012 og 2013

Þriðjudaga          kl. 16:2517:15 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga      kl. 16:3017:20 í  íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Sesselja Anna Óskarsdóttir, íþróttafræðingur, s:7719426

Æfingar hefjast 4. september, skráning á staðnum.

Hópur 2 – Fædd 2009 og 2010

Þriðjudaga          kl. 16:2517:15 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga      kl. 16:3017:20 í  íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga        kl. 11:00 12:00 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Ágústa Tryggvadóttir, íþróttafræðingur, s: 8665596.

Æfingar hefjast 4. september, skráning á staðnum.

Hópur 3 – Fædd 2007 og 2008

Mánudaga          kl. 16:2517:25 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga      kl. 14:3015:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga        kl. 1112:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Þuríður Ingvarsdóttir, kennari, s. 6998186.

Æfingar hefjast 10. september, skráning á staðnum.

Hópur 4 – Fædd 2005 og 2006

Mánudaga          kl. 17:1518:45 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga      kl. 15:1516:40 í íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga        kl. 1112:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Þuríður Ingvarsdóttir, kennari, s. 6998186.

Æfingar hefjast 10. september, skráning á staðnum.

Hópur 5 – Fædd 2004 og fyrr

Mánudaga          kl. 18:0019:45 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þriðjudaga          kl. 16:0018:00 í þreksal Iðu
Miðvikudaga     kl. 17:3519:35 Í íþróttahúsi Vallaskóla
Föstudaga          kl. 16:0017:30 í þreksal Iðu
Laugardaga        kl. 10:0011:00 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari:  Rúnar Hjálmarsson, frjálsíþróttamaður, s. 8481947

Æfingar hefjast 24. September,skráning á staðnum.

Skráningar fara fram í gegnum 
skráningar- og greiðslukerfið Nóra 
á slóðinni selfoss.felog.is.
www.umfs.is

ÁRLEGT SCHNITSELKVÖLD DYNKS Í ÁRNESI

Ár legt fjár öflunar kvöld Lions
klúbbsins Dynks verður 
haldið í fé lags heimilinu Ár

nesi laugar daginn 6. októ ber kl. 20.00. 

Allir vel komnir og hvattir til að 
mæta. Veg leg dag skrá, happ drætti og 
hlaðið veislu borð af Schnit sel og til
heyrandi. 

Stjórn og skemmti nefnd Dynks

Formenn, svæðisstjóri, vara umdæmisstjóri og 
félagateymi Lionsmanna við fossinn Dynk í Þjórsá 
nú í ágúst, en klúbburinn tekur nafn sitt af honum.

PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

skotbómulyftara

AG línan frá Manitou býður 
meðal annars upp á nýtt  
ökumannshús með góðu  
aðgengi og útsýni.

HANNAÐUR TIL AÐ 
VINNA VERKIN

NÝ KYNSLÓÐ

• Meira útsýni
• Þægilegra innstig
• DSB stjórntakkar
• JSM stýripinni í fjaðrandi armi
• Stýrð stjórnun og hraði á öllum glussahreyfingum
• Virk dempun á bómu
• Hnappur sem losar glussaþrýsting á tengjum
• Og margt fleira

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag 

til lands og sveita
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 Nú brosir nóttin  
– af því tilefni var boðað til útgáfuhófs

Bóka út gáfan Sæ mundur hefur 
endur út gefið hina frægu ævi
sögu Guð mundar Einars sonar 

refa skyttu, Nú brosir nóttin. Af því til
efni er efnt til út gáfu hófs í Safnaðar
heimili Grens ás kirkju laugar daginn 8. 
septem ber kl. 14 þar sem af om endur 
Guð mundar og velunnarar bókarinnar 
koma saman. Vil borg Davíðs dóttir 
rit höfundur og af omandi Guð
mundar refa skyttu les kafla úr bókinni 
og Jóhannes Kristjáns son skemmti
kraftur og sonar sonur refa skyttunnar 
segir frá með sínum ein staka hætti. 
Þá mun Halla Sig ný Kristjáns dóttir 
al þingis maður á varpa sam komuna 
og stjórna söng þar sem sungin verða 
ljóð eftir Kristján son Guð mundar 
refa skyttu. Veitingar í boði for leggjara. 

Guð mundur Einars son á Brekku 
á In gjalds sandi var goð sögn í lifanda 

lífi. Hann var náttúru barn sem litið 
var upp til fyrir ein staka hæfi leika. 
Hér er líst sam skiptum manns við 
náttúruna, væntum þykju og virðingu 
fyrir sköpunar verkinu. 

Guð mundur ólst upp við kröpp 
kjör á seinasta aldar fjórðungi 19. aldar. 
Hann lýsir hér föður missi og erfiðri 
lífs bar áttu barns sem líður slíkan 
skort að vöxtur þess stendur í stað 
árum saman. Upp kominn varð Guð
mundur samt eftir sóttur fyrir hreysti 
og harð fengi en einnig næmi á eðli 
náttúrunnar. Lífs við horf Guð mundar 
refa skyttu og um hverfis vitund eiga 
fullt erindi við sam tímann. 

Auk ævi sögunnar sem rituð er af 
Theó dóri Gunn laugs syni á Bjarma
landi birtast hér í hinni nýju út gáfu 
við aukar sem varpa frekara ljósi á líf 
refa skyttunnar, bæði skrif um Guð
mund og skrif eftir hann sjálfan.

METAREGN HJÁ THELMU Á 
BEGGJA HANDA KASTÞRAUT

Thelma Björk Einars dóttir Umf. Sel foss var á meðal þátt tak enda á beggja 
handa kast þraut sem haldinn var í Kópa vogi 22. ágúst sl. Í kast þrautinni 
kasta kepp endur kúlu, spjóti og kringlu bæði með hægri og vinstri hendi 

og gildir saman lögð lengd kasta hvorrar handar úr hverri um ferð. 
Thelma setti 11 HSK met í þrautinni í flokki 20 – 22 ára og í kvenna flokki. 

Hún fékk sam tals 2.970 stig í þrautinni og bætti þar með árs gamalt HSK met 
Huldu Sigur jóns dóttir í kvenna flokki. Thelma kastaði kúlunni 19,25 metra, 
kringlan sveif sam tals 58,29 metra og í spjóti var vega lengdin 47,11 metrar.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA?  
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

Pingpong.is - Síðumúli 35 (að neðanverðu) , Reykjavík - S: 568 3920 & 897 1715

Borðtennis 
er fyrir alla!

BorðtennisBorð

PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

Verð: 59.478 kr m/vsk -

pingpong.is - Síðumúla 35 (að aftanverðu)- S: 568 3920

Allt fyrir sjávarútveginn

Allt fyrir nýsmíðina

Kraftur - Ending - Sparneytni - Áreiðanleiki

Stjórntæki og gírar

12V og 24V lensidælur - handdælur

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Alternatorar og DC rafalar

zink og ál fórnarskaut og fl.
Sjókopar, sjóinntök, sjósíur, lokar,

Rafstöðvar og ljósavélar Hliðarskrúfur

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

R

R

—  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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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

Húseining ehf. Hraunholti 1, 190 Vogum. Símar 770-5144 og 787-5144.
 www.huseining.is  kjartan@huseining.is  soffia@huseining.is

Láttu drauminn um nýtt 
heimili verða að veruleika 
með vönduðu og hagstæðu 
húsi frá Húseiningu.

Twin     Wall

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og 
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1 
í Vogum. Húseining býður 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 frá 22,7 milljónum

Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að 
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru 
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga, 
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir 
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma 
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt. 

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju 
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings 
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi 
byggingastað. 

Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og 
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem 
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í 
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir 
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

Verð við verksmiðjudyr 
fyrir utan flutning aðeins 
kr. 22.760.000 með vsk.
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Tæki til vetrarþjónustu 

Kver um kerskni og heimsósóma

Kver um kerskni og 
heimsósóma heitir ný bók 
eftir Helga Ingólfsson. 

Bókaútgáfan Sæmundur gefur út.

Í bókinni er að finna vísur og kvæði 
af ýmsu tagi, einkum gamanmál 
þar sem skopast er að dægurþrasi 
líðandi stundar og stjórnmálamenn 
teknir á beinið, stundum nokkuð 
stórkarlalega, en inn á milli eru 
einnig alvarlegri ljóð og stökur. Form 
ljóðanna er fjölbreytt – kvæði, drápur, 
limrur, ferskeytlur, slitrur, sléttubönd 
– en undantekningarlítið er ort í 
samræmi við hefðbundna bragfræði, 
með ljóðstöfum og rími.

Helgi Ingólfsson er rithöfundur 
og framhaldsskólakennari. Eftir hann 
liggur tugur skáldsagna af ýmsum 
toga, smásagnasafn, ljóðabók og 
margt annað hráviði af ritvellinum. 
Meðal skáldsagna Helga eru Letrað 
í vindinn  Samsærið sem hlaut 
Bókmenntaverðlaun Tómasar 
Guðmundssonar 1994, Þegar kóngur 
kom sem hlaut Blóðdropann, hin 
íslensku glæpasagnaverðlaun 2010, 
og Andsælis á auðnuhjólinu, en 
eftir þeirri bók var gerð kvikmyndin 
Jóhannes, með Ladda í aðalhlutverki.

 Myndirnar tók Aðalsteinn Svanur 
í útgáfuhófi kversins.
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S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur  

viftur.is
-andaðu léttar

Öflugar viftur
Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður

Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

Þú færð viftuna hjá okkur:

TANGARHÖFÐA 13

VÉLAVERKSTÆÐIÐ

Sími 577 1313  • kistufell.com

Allar almennar bílaviðgerðir 

Sérfræðingar í vélum

Eigum úrval af varahlutum á 
góðu verði í flestar gerðir bíla

Við höfum endurnýtt og  
byggt vélar og vélahluti  

frá árinu 1952

Renndu við hjá okkur í Tangarhöfða 13
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AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

Erasmus+fag hópur frá borginni 
Konya í Tyrk landi sótti Ár borg 
heim dagana 10.15. septem

ber sl. Hópurinn fékk kynningu á 
sveitar fé laginu, meðal annars leik og 
grunn skólum, skóla þjónustu, fé lags
þjónustu, bóka safni og frí stunda og 
í þrótta málum. Fyrir utan heim sóknir 
í leik og grunn skóla var skóla heim
sókn í FSu og kynning á Fjöl heimum 
og Fisher setrinu.  
Margir starfs menn fag sviða, fé laga, 
skóla og stofnana komu að mót töku 
og kynningum og færir fræðslu svið 
Ár borgar þeim öllum bestu þakkir. 
Fag hópurinn var afar á nægður með 
mót tökurnar og hafði leið togi hópsins 
að orði í lok dag skrár að það gæti verið 
gaman að full trúar Ár borgar kæmu 
síðar í heim sókn til Konya. Borgin er 
sann kölluð stór borg, þar búa rúm lega 
2 milljónir íbúa. 

www.ar borg.is

Tyrkir frá Konya 
sóttu Árborg heim

SKÁKNÁMSSKEIÐ Í 
FISCHERSETRI
Fischersetrið á Selfossi mun í 

samstarfi við Sveitarfélagið 
Árborg og Skákskóla Íslands 

standa fyrir skákkennslu fyrir 
grunnskólabörn í Fischersetrinu á 
laugardögum frá kl. 11.00– 12.30. 
Yfirumsjón með kennslunni hefur 
Helgi Ólafsson, stórmeistari og 
skólastjóri Skákskóla Íslands. 

Alls verða þetta 8 laugardagar og 
fyrsti tími verður laugardaginn 13. 
október n.k.

Þeir sem hafa áhuga á 
skákkennslunni eru beðnir um að 
mæta u.þ.b. 30 mínútum áður en 
fyrsta æfing hefst til að ganga frá 
skráningu og greiðslu nemendagjalds 
sem er kr. 3.500 fyrir þessi 8 skipti.

Varðandi frekari upplýsingar þá 
vinsamlegast hringið í síma 8941275 
eða sendið tölvupóst á netfangið 
fischersetur@gmail.com

Fischersetrið á Selfossi.
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 IÐNAÐUR – 
UNDIRSTAÐA VELFERÐAR

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

F é l a g  v é l s t j ó r a  o g  m á l m t æ k n i m a n n a

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is1a + 1b

5 x2 cm

2a + 2b
5x35 cm

3
8x2 cm

4
10x2 cm

5
6.5 cm

6
8.5 cm

7
8 cm

9
10 cm

10
10 cm

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100 • hedinn.is

Nýjung frá Vélaverkstæðinu Þór!

Bylting í lestum ísfiskskipa

Auðveldar vinnu - bætir aflameðferð

SNÚNINGSLESTARBAND

Fjölbreyttar lausnir 
fyrir sjávarúteginn

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

9. tölublað
4. árgangur

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

Verkfæraskápur á hjólum 
með 188 verkfærum.

7 skúffur – 1/4”, 3/8” 
og 1/2” topplyklasett.
Splittatangir, skrúfjárn, fastir 
lyklar, tangir, meitlar, sexkantar, 
rennimál og þjalir.

Vnr. USG FIRP7B 

TILBOÐ 79.900 KR.
ÁÐUR 94.900 KR.

Verkfæraskápur
188 verkfæri USG

Línulaser frá Futech 3ja geisla 
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

• Nákvæmni 1mm/10m
• Drægni 2x250m
• Sjálfréttandi / m+ótor
• Ryk og vatnsheldisstuðull – IP65
• Hægt að nota með móttakara
• Innbyggð hleðslurafhlaða eða 4xC

Vnr. FUT 0501CS 

TILBOÐ 95.900 KR.
ÁÐUR 119.900 KR.

RED RACER
Snúningslaser í tösku

POWERSTATE™ Milwaukee mótor.
REDLINK PLUS™ ræður við mikið álag.
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður veita aukinn kraft. 
LED ljós og sveigjanlegt rafhlöðuker� sem virkar 
með öllum Milwaukee M18™ rafhlöður.

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum, 
hleðslutæki og 100 stk aukahlutapakka. 

Vnr. MW MW 4933464129

TILBOÐ 47.900 KR.

M18 BLPD-502XA
+ 100stk aukahlutapakki

ÁÐUR 59.900 KR.

M18 FPD-502XA
+ Rafhlöður og hleðslutæki 
MEIRA AFL – Hámarks a� 135Nm.
MEIRI HRAÐI – Skilar allt að 2000 RPM.
NETTARI – Lengd aðeins 197mm.

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum. 
og hleðslutæki.

Vnr. MW 4933451061

TILBOÐ 54.900 KR.
ÁÐUR 79.900 KR.

Línulaser frá Futech 3ja geisla 
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

• Nákvæmni 4mm/10m
• Drægni 2x50m
• Sjálfréttandi (pendúll)
• Ryk og vatnsheldisstuðull – IP54
• 3xAA rafhlöður

Vnr. FUT 02303R

TILBOÐ 27.900 KR.

Pluto 1,2 RED
3ja geisla laser + Þrífótur

ÁÐUR 47.690 KR.

vfs.is

150 cm

VERKFÆRASALAN  • SÍÐUMÚLA 9, REYKJAVÍK • DALSHRAUNI 13, HAFNARFIRÐI • DALSBRAUT 1, AKUREYRI • S: 560 8888 • vfs.is

ALVÖRU
VERKFÆRI

Umhverfisverðlaun 
Rangárþings eystra 
2018

Umhverfisverðlaun 
Rangárþings eystra voru 
afent á Kjötsúpuhátíðinni 

í byjun september. Verðlaun eru 
veitt í þremur flokkum. Snyrtilegasta 
býlið var valið Voðmúlastaðir en 
ábúendur þar eru þau Guðlaug Björk 
Guðlaugsdóttir og Hlynur Snær 
Theódórsson. Snyrtilegasti garðurinn 
var valinn Öldubakki 29 en þar búa 
þau Helga Ásta Þorsteinsdóttir og 
Sigurgeir Bárðarson. Snyrtilegasta 
fyrirtækið var svo LAVA.

Það er Umhverfis og 
náttúruverndarnefnd sveitarfélagsins 
sem heldur utan um verðlaunin og 
Katrín Birna Viðarsdóttir, formaður 
nefndarinnar, afenti þau.

Á myndinni má sjá Guðlaugu, 
Örnu Þöll Bjarnadóttur, sem tók við 
verðlaununum fyrir LAVA og Katrínu 
Birnu. Þau Helga og Sigurgeir gátu 
því miður ekki tekið á móti sínum 
verðlaunum en þau voru erlendis og 
fá því verðlaunin afent síðar.

Þá voru veitt verðlaun fyrir best 
skreytta húsið sem hlutu þau Birgir 
Óskarsson og Pálína Guðbrandsdóttir 
en þau búa í Litlagerði 2a. Í verðlaun 
fengu þau gistingu með morgunverð 
frá UMI Hótel sem staðsett er undir 
Eyjafjöllum. Á myndinni er Birgir og 
sonarsonur hans, Sigurður Kári, með 
verðlaunin sín. 

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190


