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Bjarni fer á 
kostum í Njálu

Ari Trausti um átak
 í sorpmálum

Litla-Hraun 
90 ára

Vilhjálmur Birgisson, varaforseti ASÍ, og formaður 
Verkalýðsfélags Akraness, hefur farið ítarlegea yfir 
vaxtakostnað á Íslandi í samanburði við önnur lönd. 
Niðurstaðan er vægast sagt sláandi, ekki síst þegar tekinn er 
nærtækasti samanburðurinn sem er við annað lítið samfélag í 
Atlantshafinu, Færeyjar.
,,Hérna sést það vaxtaokur sem íslenskum heimilum er gert 
að greiða hér á land miðað við þau lönd sem við viljum bera 
okkur saman við. En hér er samanburður á óverðtryggðum 
húsnæðislánum milli nokkra landa miðað við 25 milljóna 
húsnæðislán,“ segir Vilhjálmur. 

Sjá bls. 2

Vaxtakostnaður 
sláandi hár á 
Íslandi

3. tölublað
5. árgangur NANNA FRÆNKA 

FRUMSÝND Í ÁRNESI
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Bílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali
Bíldshöfða 16, 110 Reykjavík - Sími: 567 2330 - www.bilasmidurinn.isBílasmiðurinn hfBarnabílstólar í úrvali

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

FINNUR
ÞÚ     ?
Þú gætir unnið 20.000 kr. í einum hvelli!

SÍMI: 482 2327 / 848 2327 
GAGNHEIÐI 51 - SELFOSSI

ÞVOTTUR – DJÚPHREINSUN – BÓN – MÖSSUN
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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

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

Framtak Blossi mun á næstu dögum flytja alla 
starfsemi sína að Vesturhrauni 1. Garðabæ. 
Bjóðum alla viðskiptavini okkar velkomna

Verkalýðsbaráttan og vaxtaokrið
Vil hjálmur Birgis son, vara for

seti ASÍ, og for maður Verka
lýðs fé lags Akra ness, hefur 

farið ítar lega yfir vaxta kostnað á Ís
landi í saman burði við önnur lönd. 
Niður staðan er vægast sagt sláandi, 
ekki síst þegar tekinn er nær tækasti 
saman burðurinn sem er við annað 
lítið sam fé lag í At lants hafinu, Fær
eyjar. 

Nú þegar kjara samningar eru 
lausir og stefnir í hörð átök um kaup 
og kjör er vert að skoða þann þátt sem 
mestu skiptir auk matar kostnaðar; 
hús næðis liðinn og verð á fjár magni á 
Ís landi en það er marg falt hærra en 
í öllum okkar saman burðar löndum 
og ræður mestu um hve erfitt tekju
lægra fólk á með að draga fram lífið 
í landinu og koma sér upp hús næði. 

,,Hérna sést það vaxta okur sem ís
lenskum heimilum er gert að greiða 
hér á land miðað við þau lönd sem 
við viljum bera okkur saman við. 
En hér er saman burður á ó verð
tryggðum hús næðis lánum milli 
nokkra landa miðað við 25 milljóna 
hús næðis lán,“ segir Vil hjálmur í 
blaði Verka lýðs fé lagsins, www.vlfa.
is.Ís lensk heimili þurfa að greiða 
tæpum 110 þúsundum króna meira 
í vaxta kostnað í hverjum mánuði en 
finnsk heimili.Ís lensk heimili þurfa 
að greiða tæpum 98 þúsundum 
króna meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði en ítölsk heimili.Ís lensk 
heimili þurfa að greiða tæpum 98 
þúsundum króna meira í vaxta
kostnað í hverjum mánuði en austur
ríks heimili.Ís lensk heimili þurfa að 
greiða tæpum 96 þúsundum króna 
meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði en heimili á Spáni.Ís lensk 
heimili þurfa að greiða 90 þúsundum 
króna meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði en heimili í Sví þjóð.Ís lensk 
heimili þurfa að greiða 85 þúsundum 

króna meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði en heimili í Þýska landi.Ís
lensk heimili þurfa að greiða tæpum 
83 þúsundum króna meira í vaxta
kostnað í hverjum mánuði en heimili 
á Bret landi.Ís lensk heimili þurfa að 
greiða 83 þúsundum króna meira í 
vaxta kostnað í hverjum mánuði en 
heimili í Dan mörku.Ís lensk heimili 
þurfa að greiða 79 þúsundum króna 
meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði en norsk heimili. 

Klár lega eitt brýnasta verk efni 
verka lýðs hreyfingarinnar að taka á 
þessum vaxta of eldi!Í saman burði 
á breyti legum ó verð tryggðum hús
næðis vöxtum á milli nokkra landa 
sem við erum oft að bera okkur 
saman við. Kom skýrt fram að ís lensk 
heimili eru að greiða allt að 110.000 
kr. meira í vaxta kostnað í hverjum 
mánuði. 

Í Fær eyjum er til dæmis verið að 
bjóða heimilum þar upp á fasta hús
næðis vexti sem hljóða upp á einungis 
1,7% til 20 ára. 

Ég skoðaði því hvað ó verð tryggðir 
fastir vextir við skipta bankanna hér á 
Ís landi hljóða upp á en þeir eru 7,1% 
miðað við að láns hlut fall sé 80%. Rétt 
að geta þess að þessir ó verð tryggðu 
vextir bankanna hér á landi eru bara 
bundnir að há marki til 5 ára. 

Þetta þýðir að ís lensk heimili 
þurfa að greiða 112.500 kr. meira í 
hús næðis vexti en heimili í Fær eyjum! 
Að hugsa sér að ís lensk heimili þurfi 
að greiða í hverjum mánuði 112.500 
kr. meira en heimili í Fær eyjum er 
gjör sam lega galið og sýnir það of
beldi sem ís lenskum heimilum er 
boðið upp á ár eftir ár. 

Vil hjálmur Birgis son, for maður 
Verka lýðs fé lags Akra ness og vara for

seti ASÍ.

Vor í Árborg
Bæjar- og menningarhátíð haldin 25. – 28.apríl í Sveitarfélaginu Árborg

Fjöldi sýninga, tónleika og annarra viðburða fyrir alla fjölskylduna. 
„Gaman saman“ leikurinn á sýnum stað. 

Nánar um hátíðina á www.arborg.is. 
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Stáliðjan ehf - Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Alltaf logn og góðar minningar 
Massi heim í stofu

Massi 
stóll og barstóll

Nettir, stílhreinir og þægilegir
Pólýhúðað hástyrkstál

Íslensk framleiðsla

Massi kollur
18.000 kr.

Massi barstóll
22.000 kr.
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3. tölublað, 5. 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. 

Vaxtaokur lamar 
lífskjörin

Nú standa yfir harðari átök um skiptingu 
gæðanna í samfélaginu en um langt árabil. 
Skipting takmarkaðra gæða, og byrða, er kjarninn 
í því hvernig félagslegu réttlæti er háttað á meðal 
þjóða. 

Ójöfnuður og fátækt grafa undan sáttmála 
um sanngjörn skipti. Slík þróun hefur átt sér stað 
á Íslandi á liðnum misserum og nú er komið að 
skuldadögum gagnvart lægst launaða fólkinu.

Það þarf að ná samkomulagi 
um að hækka lægstu launin og 
aðrir bíði á meðan og þau dugi til 
framfærslu og eignamyndunar. Nú 
gera þau hvorugt. Láglaunafólk 
er fast í viðjum leigumarkaðar og 
lágra laun. 

Verð á fjármagni ræður 
hinsvegar mestu um lífsgæðin í 
landinu. Það er nú eitt það hæsta 
sem þekkist og kemur fram í 
kostnaðinum við að halda úti 
örmyntinni. Sá kostnaður kemur 
fram í fádæma háum vöxtum 
sem eiga sér hvergi hliðstæðu, líkt 
og fjallað er um í blaðinu í dag í 
samanburði Vilhjálms Birgissonar á 
vaxtastigi á milli landa.

Mesta kjarabót sem í boði er 
fyrir allan almenning í landinu er 
að tengjast eða taka upp evru, líkt 
og aðrar Norrænar smáþjóðir á borð við Færeyinga og Danir hafa gert. 
Það er ekki tilviljun að frændur okkar Færeyingar kjósi að festa krónu sína 
þeirri dönsku, sem aftur er fasttengd við evruna, og áður þýska markið.

Með þessu móti bæta þjóðirnar lífsjörin í löndum sínum og tryggja 
mun meiri jöfnuð og sanngirni en ella. Miklu meira verður fyrir vikið til 
skiptanna og birtist til dæmis í því að hver fjölskylda þarf að jafnaði að 
greiða 100 þúsund krónum minna á mánuði í vexti en sú íslenska.

Það er ekki síst þetta grimma óréttlæti sem hefur teflt okkur í 
átök og uppnám á vinnumarkaði. Engin samstaða hefur verið um 
framtíðarfyrirkomulag gjaldmiðilsmála og íhalds og kyrrstöðuflokkarnir 
þrír sem nú stjórna landinu standa þéttan vörðinn um óbreytt ástand. 

Megi þeirri varðstöðu ljúka sem allra fyrst og umbótaöfl taka við stjórn 
landsins með skýra sýn á fyrirkomulag gjaldmiðils og peningamála.

Björgvin G. Sigurðsson.

LEIÐARI

„Það þarf 
að ná 

samkomulagi 
um að hækka 
lægstu launin 
og aðrir bíði 
á meðan og 
þau dugi til 
framfærslu og 
eignamyndunar. 
Nú gera þau 
hvorugt.

Ný stjórn Miðflokksfélags Suðurkjördæmis

Á fundi félagsins sem haldinn 
var í Grindavík um liðna 
helgi fóru þingmenn og 

bæjarfulltrúar Suðurkjördæmis fóru 
yfir störf sín og stjórnmálaviðhorfið. 
Það kom m.a. fram í máli 
kjörinna fulltrúa Miðflokksins í 
Suðurkjördæmi að staða flokksins 
er sterk í kjördæminu og að mikil 
sóknarfæri væru til staðar fyrir 
flokkinn til ennfrekari styrkingar.
Ný stjórn var kosin en hana skipa:
Einar G. Harðarson, formaður
Sigrún Gísladóttir Bates
Óskar H. Þórmundsson
Sverrir Ómar Victorsson
G. Svana Sigurjónsdóttir
Didda Hólmgrímsdóttir
Tómas Ellert Tómasson
Varamenn voru kosnir:
Egill Sigurðsson
Guðmundur Ómar Helgason
Baldvin Örn Arnarson

Nýkjörin aðalstjórn Miðflokksfélags Suðurkjördæmis Frá vinstri: Sigrún Bates, Tómas Ellert 
Tómasson, Hallfríður (Didda) Hólmgeirsdóttir; Óskar H. Þórmundsson, Einar G. Harðarson 
formaður og G. Svana Sigurjónsdóttir. Á myndina vantar Sverri Ómar Victorsson.

NANNA SYSTIR SÝND Í ÁRNESI
Föstudaginn 8. mars frumsýndi Leikdeild 

Ungmennafélags Gnúpverja leikritið „Nanna 
systir“ eftir Kjartan Ragnarsson og Einar Kárason. 

Sýningin er kosta góð og fer leikdeild hreppamanna á 
hreinum kostum í uppsetningunni, en UMFG hefur 
um áratugaskeið haldið úti sérlega kraftmiklu og 
metnaðarfullri leiklistarstarfsemi. Leikstjóri er Örn 
Árnason.

Næstu sýningar á Nönnu eru:
 
3. sýning laugard. 16. mars kl. 20.00
4. sýning sunnud. 17. mars kl. 14.00
5. sýning fimmtud. 21. mars kl. 20.00

Miðapantanir í síma 8691118 eða á 
gylfi1sig@gmail.com
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Íslenska ullin er einstök
Íslenskt sauðfé hefur gefið Íslendingum skjólmikla ull sem  
náttúran hefur þróað eftir veðri og vindum í meira en 1000 ár.
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Tónleikar með Mugison á Fish House föstudaginn 
29. mars kl. 21:00

Riddaragarði | Sími 895 6962

Vélaleiga og 
efnisflutningar

FRAMKVÆMDIR HEFJAST VIÐ HAMARSHÖLL

Framkvæmdir munu hefjast 
við frágang bílaplans við 
Hamarshöllina á næstu dögum 

en samningur um framkvæmdina var 
undirritaður þann 8. mars s.l.

Það er fyrirtækið Arnon ehf, 
Guðmundur Sigfússon, sem sér 
um framkvæmdina en hún felst í 

jarðvegsskiptum, malbikun, lagningu 
gangstétta og uppsetningu lýsingar á 
hluta bílaplansins. Aron ehf var lægst 
í útboði þar sem tíu aðilar skiluðu 
tilboðum en fyrirtækið bauð kr. 
32.526.423, í verkið.

Að sögn verktaka mun hann hefjast 

handa innan skamms en verklok eru 
áætluð um miðjan júlí.

Á myndinni má sjá Guðmund 
Sigfússon, Jón Friðrik Matthíasson, 
bygginga og mannvirkjafulltrúa 
Hveragerðisbæjar og Höskuld 
Þorbjarnarson, umhverfisfulltrúa 
Hveragerðisbæjar.

Smásagnakeppni FEKÍ

Miðvikudaginn 27. febrúar s.l. 
voru kunngerð úrslit í ensku 
smásagnakeppninni sem 

félag enskukennara á Íslandi (FEKÍ) 
stendur fyrir. Smásagnakeppnin er 
haldin árlega og hefst hún á evrópska 
tungumáladeginum þann 26. 
september.

Um er ræða landskeppni á meðal 
grunn og framhaldsskóla landins og 
við í Grunnskólanum í Hveragerði 
höfum verið svo lánsöm undanfarin 
ár að eiga vinningshafa í þessari 
skemmtilegu keppni.

Keppnin fer þannig fram að 
nemendur skrifa smásögur á ensku 
út frá einu orði, sem að þessu sinni 
var Danger. Orðið hitti greinilega í 
mark hjá nemendum því okkur barst 
metfjöldi smásagna frá nemendum og 
fyrir það erum við afar þakklát.

Að þessu sinni vann Eva Rut 
Jóhannsdóttir nemandi í 6. bekk fyrstu 

verðlaun í flokknum 6. 7. bekkur. 
Verðlaunaafhendingin fór fram við 
hátíðlega athöfn að Bessastöðum, þar 
sem Eliza Reid forsetafrú tók á móti 
vinningshöfum og heiðraði þeirra 
árangur, ásamt stjórn FEKÍ. Við 
óskum Evu Rut innilega til hamingju 
með þennan góða árangur og erum 
afar stolt af henni sem og öllum þeim 
nemendum sem tóku þátt og skrifuðu 
smásögur ϑ.

Með kveðjum frá enskudeildinni,
Óli, Olga og Ingibjörg
www.hveragerdi.is



7   14. mars 2019



8   14. mars 2019

Njála Bjarna Harðarsonar

Var Njáll á Bergþórshvoli 
byltingarleiðtogi og Gunnar 
vinur hans á Hlíðarenda 

lágvaxinn og heyrnarsljór írskur 
prins?
Bjarni Harðarson, rithöfundur og 
útgefandi með meiru, fjallar á sinn 
einstaka hátt um kynþáttaóeirðir í 
fjölmenningarsamfélagi 10. aldar og 
hlutverk þeirra í átökum og atburðarás 
Njálu.
Miðaverð kr. 3.500. Miðasala er 
opin og nánari upplýsingar á www.
landnam.is/vidburdir

Líflegt starf Lionsklúbba á Suðurlandi

Það er kraftmikið starf í Lionsklúbbunum á Suðurlandi í vetur. Nýverið hélt Lkl. Geysir árlegt Villimannakvöld sitt 
og var það mjög fjölsótt. 

Þá fjölgar sífellt í Lkl. Dynk og á síðasta félagsfundi var Björn Axel Guðbjörnsson tekinn inn í klúbbin. Á 
myndinni er hann með formanni Dynks, Sigurði Björgvinssyni  og Sigvalda K. Jónssyni, meðmælanda sínum.

Aðrar myndir eru af Villimannakvöldi Geysis.
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Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

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

ÓDÝR
Margskipt gleraugu

Umgjörð og gler

Hamrahlíð 17
Hús Blindrafélagsins

Sími • 552-2002

ÓDÝR
Gleraugu með 

glampa- og rispuvörn

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

Litla-Hraun 
– sögusýning

Í til efni 90 ára af mælis Fangelsisins 
á LitlaHrauni efna fangelsið og 
Byggða safn Ár nesinga til sögu

sýningar í borð stofu Hússins á Eyrar
bakka. Sýningin opnaði á af mælis
deginum föstu daginn 8. mars kl. 17. Á 
sýningunni er sögð saga fangelsisins. 
Þróun á starf semi Litla Hrauns sem 
stofnunnar er þar í for grunni en 
auk þess er litið inní ver öld fanga
varða, fanga og sam fé lagsins í kring. 
Sýningin er byggð á ýmsum munum 
frá fangelsinu, ljós myndum sem til 
eru og gagn orðum sýningar textum. 

Vinnu hælið á LitlaHrauni tók til 
starfa 8. mars 1929 í byggingu í út jaðri 
Eyrar bakka sem reist var sem sjúkra
hús en hóf svo ekki starf semi sökum 
fjár skorts. Á þessum tíma voru refsi
fanga mál efni í miklum ó lestri og sáu 
yfir völd þarna tæki færi til að leysa 
úr þeim vanda með því að fá sjúkra
hús byggingunni það hlut verk að hýsa 
refsi fanga. Starf semin hét Vinnu hælið 
á LitlaHrauni og voru jarðirnar Stóra 
og LitlaHraun lagðar undir starf
semina og rekinn bú skapur á vinnu
hælinu til 1970. Síðar var starf seminni 
breytt úr vinnu hæli í af plánunar
fangelsi og starf semin fékk heitið 
Fangelsið LitlaHraun. Stofnunin er 
stærsta fangelsi landsins og eru þar 
allt að 87 fangar og 57 stöðu gildi. Tíu 
byggingar eru við fangelsið. 

Sýningin verður opin allar helgar 
í mars og apríl kl. 1417. Auk þess 
verður sér opnun í kringum páska 
og opið á sama tíma alla virka daga 
frá 15. apríl. Sumar opnun safnsins 
hefst 1. maí og þá eru söfnin opin 
uppá gátt alla daga kl. 1118. Á vallt 
heitt á könnunni og verið vel kominn. 
Sýningin er styrkt af Upp bygginga
sjóði Suður lands. 

Byggða safn Ár nesinga og Fangelsið 
LitlaHraun
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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

 
Tæki til vetrarþjónustu 

Ari Trausti Guðmundsson, alþingismaður 
Vinstri grænna skrifar:

Átak í meðferð 
sorps og úrgangs         

Nú sem stendur eru sveitar fé
lög víða um land að reyna að 
sam ræma skipu lag sorp með

ferðar án teljandi að komu ríkisins. 
Sorpa hefur náð lang bestum árangri 
en byggða sam lagið hefur ekki getað 
haldið á fram að taka við úr gangi utan 
síns þjónustu svæðis af eðli legum 
sökum. 

Víða er pottur brotinn 
Úr skurða má sem svo að sorp með

ferð í heild telst ekki nægi lega um
hverfis væn hér á landi og endur nýting 
ekki full nægjandi. Miklu skiptir að 
svo sé og ekki hvað síst þegar horft er 
til í myndar Ís lands og stöðu lofts lags
mála. Með ferð úr gangs er ýmist ó full
nægjandi eða í bið stöðu víða um land. 
Meðal annars er úr gangi ekið langar 
leiðir, nýir urðunar staðir fást ekki og 
brátt stefnir í að evrópskar reglu gerðir 
heimili ekki urðun líf ræns úr gangs. 

Á Suður landi safnast úr gangur 
víða hratt fyrir uns hægt verður að 
hefja flutning á honum frá Þor láks
höfn til megin landsins. Staðan felur 
í sér á skorun um að fara í saumana 
á þessum mála flokki og koma upp 
sam ræmdu skipu lagi og heild rænum 
lausnum. Það gerist ekki án að

komu ríkisins. Með nýju jarð gerðar 
og metan stöð Sorpu er stigið stórt 
fram fara skref. Sams konar en minni 
stöðvar hljóta að vera ein helsta úr bót 
í sorp málaum utan svæðis Sorpu. 

Endur skipu lagningar er þörf 
Ég hef hvatt til þess að ríkis stjórnin 

komi á fót verk efna hópi skipuðum 
full trúum ríkis og allra sveitar fé laga 
(t.d. land sam taka/sam banda), og sér
fræðinga. Verk efni hans í þéttu sam
ráði við sveitar fé lögin gætu verð þessi: 
 Sam ræmt skyldu flokkunar kerfi fyrir 
allt landið 
 Skipting landsins í sam lags um
dæmi með full nægjandi að stöðu til 
flokkunar 
 Flutnings kerfi úr gangs innan hvers 
um dæmis og lág mörkun aksturs 
 Endur vinnsla og endur nýting 
innan lands þar sem hentar 
 Flutningur til út landa frá til teknum 
höfnum 
 Jarð gerð og metan fram leiðsla í 
hverju um dæmi eða sem næst því 
 Brennsla úr gangs að eins þar sem 
allra ítrasta þörf krefur 
 Urðun ó virks og ó flokkan legs úr
gangs (ein göngu) 

Kostnaður við alla þessa iðju er 
og verður tölu verður og í mörgum 
til vikum um fram tekjur. Þess vegna 
þarf að koma til sam komu lag ríkis 
og sveitar fé laga hvernig fjár málum 
skuli hagað í þágu um hverfis og íbúa. 
Vel má vera að hækkun gjalda þurfi 
að hluta til þess að mála flokknum sé 
borgið, auk ríkis fram lags. Tel að koma 
verði með ferð úr gangs á lands vísu í 
full nægjandi horf á 23 árum, í mesta 
lagi. Fram að því þarf að halda úti 
virku kerfi með bráða birgða lausnum, 
utan svæðis Sorpu.

Höfundur er þingmaður VG í 
Suðurkjördæmi

Óhugnaður og 
óbilandi bjartsýni

Húðflúrarinn í Auschwtiz  er 
byggð á frásögn slóvakíska 
gyðingsins Lales sem 

með óbilandi bjartsýni, mannúð, 
útsjónarsemi og persónutöfrum 
komst af í hörmulegum aðstæðum 
og bjargaði mörgum meðbræðra 
sinna. Nauðugur gegndi hann starfi 
húðflúrara búðanna og óttinn við 
að verða dæmdur fyrir samstarf við 
nasista kom í veg fyrir að hann segði 
nokkrum manni sögu sína.

Lale  kynntist  Gitu í 
útrýmingarbúðunum alræmdu árið 
1942 og urðu þau ástfangin. Þeim tókst 
fyrir hálfgert kraftaverk að lifa dvölina 
af, fundu hvort annað aftur í stríðslok 
og áttu langa ævi saman.

Höfundur bókarinnar er Heather 
Morris en hún kynntist Lale 87 
ára gömlum á hjúkrunarheimili í 
Melbourne í Ástralíu. Með þeim 
skapaðist viná tta og traust sem varð 
til þess að Lale rauf áratuga langa þögn 
sína. Saga hans hefur snortið fjölda 
fólks og Húðflúrarinn í Auschwitz er 
metsölubók víða um heim.

Ólöf Pétursdóttir þýddi.

Umsagnir um bókina: 

„... í senn sláandi og 
umhugsunarverð, full af hryllingi sem 
vart er hægt að koma í orð en einnig 
af óbilandi ást og von.“ New York 
Journal of books 

„Margt hefur verið ritað um 
skelfingarnar í Auschwitz en aldrei 
neitt alveg eins og þessi frásögn … 
óður til seiglu mannkyns á myrkustu 
tímum.“ Irish Times

Þetta námskeið er fyrir iðnmeistara og byggingastjóra sem þurfa að tengjast rafrænni 
byggingargátt Mannvirkjastofnunar. Tilgangur þess er að kenna þátttakendum notkun 
gáttarinnar. Í rafrænu byggingargáttinni verða vistuð öll gögn vegna mannvirkja, allt frá umsókn 
um byggingarleyfi til lokaúttektar. Þar verða vistaðar umsóknir og útgefin byggingarleyfi, öll 
gögn sem leyfin byggjast á, hönnunargögn, teikningar og skoðunarskýrslur. Þátttakendur þurfa 
að taka með sér á námskeiðið rafræn skilríki eða Íslykil og snjalltæki með Android stýrikerfi og 
uppsettu gmail netfangi. 

Kennari:  Sérfræðingar Mannvirkjastofnunar.

Staðsetning: Nýheimar, Höfn í Hornafirði.

Tími: Föstudagur 29. mars kl. 13.00 – 15.00. 

Fullt verð: 6.000 kr.

Verð til aðila IÐUNNAR: 2.000 kr.

Byggingargátt

29. mars
Nánari upplýsingar og skráning
á idan.is og í síma 590 6400.

Námskeið fyrir byggingamenn

www.idan.is 
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SUMARSTÖRF HJÁ SVEITARFÉLAGINU ÁRBORG 2019

Verkstjóri vinnuskólans 
- Yfirumsjón með flokkstjórum og vinnuhópum vinnuskólans ásamt 
vinnuskólastjóra
- Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnuskólanum (Almenn garðyrkjustörf og 
umhirðu á opnum svæðum tengd vinnuskólanum)
- Frumkvæði og góð mannleg samskipti
- Bílpróf skilyrði
- Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
- Lágmarksaldur 22 ára.

Flokkstjórar vinnuskólans
- Umsjón með vinnuhóp vinnuskólans
- Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnuskólanum (Almenn garðyrkjustörf og 
umhirðu á opnum svæðum tengd vinnuskólanum)
- Frumkvæði og góð mannleg samskipti 
- Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
- Lágmarksaldur 20 ára

Aðstoðarflokkstjórar vinnuskólans
- Aðstoð með vinnuhóp vinnuskólans
- Almenn garðyrkjustörf o.fl. tengt vinnuskólanum (Almenn garðyrkjustörf og 
umhirðu á opnum svæðum tengd vinnuskólanum)
 - Frumkvæði og góð mannleg samskipti 
- Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
- Lágmarksaldur 18 ára

Sumarstörf fyrir ungmenni með skerta starfsgetu
- Almenn sumarstörf
- Sértæk verkefni 
- Lágmarskaldur 17 ára 

Verkstjóri yfir garðslætti
- Umsjón með starfsmönnum sláttuhóps.  
- Skipulagning- og ábyrgð á garðslætti og hirðingu á opnum svæðum.
- Viðkomandi þarf að hafa bílpróf.
- Reynsla af viðhaldi véla og vinnuvélaréttindi æskileg. 
- Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
- Lágmarksaldur 22 ára.

Sumarstarfsfólk í garðslætt.
 - Vinna við við almenn garðyrkjustörf, garðslátt og hirðingu á opnum svæðum.
- Krafist er stundvísi, ástundunar og dugnaðar.
- Frumkvæði og góð mannleg samskipti.
- Bílpróf skilyrði og vinnuvélaréttindi kostur.
- Lágmarksaldur 18 ára.

Sumarstarfsfólk í almenna garðyrkju. 
- Vinna við almenn garðyrkjustörf, gróðursetningu, beðahreinsun og umhirðu á 
opnum svæðum.
- Krafist er stundvísi, ástundunar, dugnaðar.
- Frumkvæði og góð mannleg samskipti.
- Bílpróf æskilegt og lágmarksaldur 18 ára.

EFTIRFARANDI SUMARSTÖRF ERU LAUS TIL UMSÓKNAR HJÁ SVEITARFÉLAGINU ÁRBORG:
Hægt er að sækja um öll störfin frá og með föstudeginum 1. mars 2019 á heimasíðu Árborgar www.arborg.is undir Mín Árborg. Síðan er farið í umsóknir um sumarstörf 
eftir að viðkomandi hefur skráð sig inn sjálfur (18 ára og eldri). Umsækjendur sem eru yngri en 18 ára þurfa að sækja um í gegnum aðgang foreldra.  Umsóknarfrestur er 
til og með mánudeginum 1. apríl nk. 

Nánari upplýsingar veitir 
Gunnar Eysteinn Sigurbjörnsson, gunnars@

arborg.is eða í síma 480-1900.
Nánari upplýsingar veitir 

Birna Kjartansdóttir birna@arborg.is 
eða í síma 480-1900 

Störf hjá vinnuskólanum
Undir hverju starfi eru verk, ábyrgðar og hæfniskröfur.

Störf hjá Umhverfisdeildinni 
Undir hverju starfi eru verk, ábyrgðar og hæfniskröfur.
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Vetrarpakki 1
Gisting, morgunmatur, geymsla á bíl 

og skutl upp á völl.
 Pakki fyrir tvo kr. 18.900

   Pakki fyrir einn kr. 16.500

Vetrarpakki 2
Gisting, tveggja rétta kvöldverður, 

morgunmatur, geymsla á bíl 
og skutl upp á völl.

   Pakki fyrir tvo kr. 28.700 
    Pakki fyrir einn kr. 21.000

Tilboðið gildir út maí 2019 Innifalið er allt að þriggja 
vikna geymsla fyrir bílinn í hituðum bílakjallara.

parkinn.com/airport-hotel-keflavik

Bókanir 421 5222
info.airport.keflavik@parkinn.com

taktu 
forskot 
á fríið

Byrjaðu fríið í rólegheitum með gistingu á Park Inn by 
Radisson í Keflavík og kvöldverð á veitingastaðnum 
okkar Library Bistro. Á meðan þú dvelur erlendis 
bíður bílinn þinn hjá okkur í upphitaðri bílageymslu

Huglæg rými
Sunnudagsspjall með höfundi 17. mars kl. 15:00

Nú fækkar sýningar dögum inn
setningarinnar Hug læg rými. Síðara 
sunnu dags spjall höfundarins Ólafs Gísla

sonar verður sunnu daginn 17. mars kl. 15, þegar 
hann gengur um sýninguna með gestum, segir frá 
og svarar spurningum. Inn setningin saman stendur 
af kvik mynd sem varpað er á sex veggi, vatns lita
verkum, litlum mis stórum skúlptúrum og milli
veggjum sem á á huga verðan hátt mynda eitt verk 
sem Ólafur svið setur í þrjá megin sali safnsins og í 
and dyrið. Sýningin hverfist öll um ná granna Ólafs 
í Flóanum, Sigurð Guð munds son á Sviðu görðum 
og er sprottin af sam ræðum þeirra tveggja. Hand
rit kvik myndarinnar byggist á sam tölum milli 
Ólafs og Sigurðar, en Ólafur lætur fimm ein stak
linga segja frá sem Sigurður og eru auk Sigurðar 
sjálfs, einn lærður leikari, Þór Tulinius, og þrír 
sveitungar, ungur piltur, ungur maður og kona, 
sem eru Ágúst Þor steins son, Guð jón Helgi Ólafs

son og Kristín Ólafs dóttir. Sýningin hefur fengið 
afar góð við brögð gesta, m.a. fyrir vandaða list ræna 
fram setningu, ríkt inni hald og hún vekur einnig 
á huga verðar vanga veltur sem erindi eiga í um
ræður sam tímans svo sem um sjálf ærni. 

Ólafur Sveinn Gísla son lauk mynd listar námi á 
Ís landi 1983 og og hélt þá til Þýska lands í fram
halds nám. Þar bjó hann síðan og starfaði við 
mynd list í um 25 ár en fljót lega eftir að hann tók 
við stöðu prófessors í mynd listar deild Lista há
skóla Ís lands flutti hann aftur heim og frá árinu 
2015 hefur hann verið með vinnu stofu á Þúfu
görðum í Flóa. 

Síðasti sýningar dagur inn setningarinnar er 31. 
mars n.k. Safnið er opið fimmtu daga – sunnu daga 
kl. 1218. Að gangur að safninu er ó keypis og allir 
vel komnir – líka á spjallið. Sýningin er styrkt af 
Mynd listar sjóði, Mynd stefi og Upp bygginga sjóði 
Suður lands.
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AFHENDINGARSTAÐIR
4

ENDURGREIÐSLUFRESTUR
14 DAGAR

SENDUM UM LAND ALLT3 VERSLANIR
1 KARFA
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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

i-t.isOpið virka daga frá 9 til 18
laugardaga 11 til 14
Ármúla 31 - Sími 588 7332

Verðdæmi 70x70 cm. 30.500

Verðdæmi 80cm. 29.544 Verðdæmi 80x80 cm. 38.900

Verðdæmi 80x80 cm. 32.107

Verðdæmi 70 cm. 26.190

Verð frá 47.630

Verðdæmi 80x80 cm 29.600

Sturtuveisla!
Sturtuhurðir
Breidd:
80 og 90 cm.
Hæð 190 cm.

Laus svunta

Sturtuklefar úr hertu öryggisgleri, rennihurðir 
með 16 hjólum. Heill hornlisti, sturtustangasett
og vatnslás fylgja.
Rúnnaðir: stærðir 80 x 80 og 90 x 90 cm.
Kantaðir: stærðir 70 x 70, 80 x 80 og 90 x 90 cm.

Sturtuvængir 
með lyftilöm
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
100 x 100 cm.
Hæð 190 cm.

Sturtuhorn með botni
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
70 x 70 cm.
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

Sturtuhorn
Stærðir:
80 x 80 cm.
90 x 90 cm.
Hæð 195 cm.

8 mm. hert
öryggisgler
með festingum
Stærðir 70 - 120 cm.
Hæð 200 cm.

& gott verð!
Gæði, úrval

Fyrsta skáldsaga Þóru Hjörleifsdóttur 
Út er komin bókin  Kvika  eftir 

Þóru Hjörleifsdóttur 
og er það hennar fyrsta 

skáldsaga. Þóra Hjörleifsdóttir hefur tekið 
þátt í að skrifa og gefa út bækurnar  Ég 
er ekki að rétta upp hönd  (2017) 
og  Ég er fagnaðarsöngur  (2018) með 
Svikaskáldum. Hún býr í Reykjavík og er 
með meistaragráðu í ritlist. 

Í  Kviku  er dregin upp mögnuð, 
raunsönn mynd af andlegu 
ofeldissambandi, lituðu af klámvæðingu 
samtímans, og skelfilegum afleiðingum 
þess fyrir unga konu.  Kvika  er ljóðrænn 
en baneitraður kokteill af firrtri ást, 
sjálfsblekkingu, sársauka og grimmd sem 
seint á eftir að líða úr minni.

Aðalpersóna bókarinnar er Lilja,  ung 
og ástfangin, svo ástfangin að hún er 
tilbúin að leggja allt í sölurnar til að 
þóknast manninum sem hún elskar. En 
þegar hún hættir að setja honum mörk 
missir hún tökin á raunveruleikanum.

Er hægt að leysast hreinlega upp af ást?

Efnisbrot úr Kviku: 
„Ástin okkar er hrá, við treystum hvort 

öðru fyrir kvikunni sem enginn hefur 
komist nálægt áður. Þegar mér líður eins 
og ég hafi húðflett sjálfa mig með ostaskera 
þá minni ég mig á þetta: Ást er litróf. Hún 
er jafn sár og hún er góð.“



15   14. mars 2019

ÁFRAM 
SUÐURLAND

Skólahreysti – hreystikeppni allra grunnskóla á landinu er hafin.  
Grunnskólar á Suðurlandi etja kappi í Skólahreysti miðviku- 
daginn 20. mars kl. 13:00 í íþróttamiðstöðinni á Ásvöllum í 
Hafnarfirði. Það er ókeypis inn og við hvetjum alla grunnskóla- 
krakka til að mæta. Keppnin verður svo sýnd á RÚV í apríl.

MENNTA- OG
MENNINGARMÁLARÁ NEYTI SKÓLAHREYSTI ER Í BOÐI LANDSBANKANS

/skolahreysti #skolahreysti

volundarhus.is · Sími 864-2400

Vel valið fyrir húsið þittVH
/1
8-
04

 

ERTU BÚIN AÐ TRYGGJA ÞÉR 
GARÐHÚS EÐA GESTAHÚS 

á gamla verðinu og með 10% aukaafslætti? 
Gildir meðan birgðir endast

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

www.volundarhus.is



Auglýsingar: 
Sími 578 1190 og 
auglysingar@fotspor.is

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

3. tölublað
5. árgangur

Vor í Árborg 
2019

Menningar og bæjarhátíðin 
„Vor í Árborg 2019 verður 
haldin 25. – 28. apríl 

næstkomandi en hátíðin hefur verið 
haldin ár hvert frá árinu 2003 en hún 
er ein fyrsta bæjarhátíðin sem haldin 
er ár hvert þar sem flestar hinna fara 
fram síðar um vor og sumar.

Skipulagning er á 
undirbúningsstigi og hvers kyns 
tillögur að dagskráratriðum og/eða 
hugmyndum um menningarviðburði 
eru vel þegnar. Hér með er óskað 
eftir þátttöku félaga og samtaka, 
einstaklinga og áhugahópa, fyrirtækja 
og stofnanna. 

Fjölskylduleikurinn, „Gaman 
saman sem fjölskylda”– verður 
áfram hluti af hátíðarhöldunum. 
Sértakt vegabréf verður gefið út með 
dagskrá hátíðarinnar sem stimplað 
verður í eftir þátttöku í atburðum og 
heimsóknum á viðburði. Vegabréfinu 
er síðan skilað inn eftir hátíðina 
og eiga þátttakendur möguleika á 
veglegum vinningum.

Áhugasamir hafi samband við 
Ólaf Rafnar Ólafsson, atvinnu og 
viðburðafulltrúa, olafur.rafnar@
arborg.is eða Braga Bjarnason, 
menningar og frístundafulltrúa, 
bragi@arborg.is eða í síma 4801900.

Með von um góðar undirtektir,
Íþrótta og menningarnefnd 

Sveitarfélagsins Árborgar

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

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

Smáhýsi frá14,99 - 39,9 m2

Sumarhús frá 67 - 111 m2

Einbýlishús frá 161 - 400 m2

Smart Einbýli 73 m2

Parhús frá 200 - 333 m2

Raðhús frá 55 - 120 m2

Forsteypta sökkla

Við framleiðum:

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

Verð og gæði í fyrirrúmi, íslensk framleiðsla.

Twin     Wall

Íslensk hönnun – íslensk framleiðsla
Húseining er með stóra húsaverksmiðju í Vogum. Við getum 
framleitt tilbúin hús í verksmiðjunni allt að 120 m2. Húsin eru með 
öllum tækjum og innréttingum. 

Húsin afgreiðast beint á sérútbúin flutningavagn og eru síðan sett 
á forsteypta sökka sem sem fylgja með húsunum, sem áður hefur 
verið komið fyrir á byggingarstað. Framleiðsla og samsetning fer 
fram innandyra og má því segja að húsin séu byggð við bestu 
mögulegar aðstæður, engin hætta er á að raki lokist af á meðan 
á framleiðslu og samsetningu stendur sem gæti valdið myglu í 
húsunum. 

Húseining framleiðir einnig sumarhús og einbýlishús í einingum, 
allar stærðir sem kaupendur geta fengið afgreitt við verksmiðjudyr. 
Einingarnar eru full klæddar að utan, allar hurðir og gluggar full 
glerjað komið í og vatnsbretti full frágengin. 


