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BIKARINN YFIR
BRÚNA
Bls. 2

— 6. JÚNÍ 2019 —

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

Opna nýjan veitingastað á Selfossi
Elfa Dögg Þórðar
dóttir og Tómas Þór
odds
son
undirituðu þann 24. maí sl. leigusamning við Festi
ehf um húsnæði að Austurvegi 1-5 sem áður hýsti
bæði veitingastað og bakarí. Þau Elfa og Tómas
hyggjast opna veitingastað í byrjun júlí þar sem
boðið verður upp á hollustu skyndibita, m.a ferska

Framtíðin er í
Árborg

safa, shake, samlokur, salat og fleiri ljúffenga rétti.
Þau eru bæði margreynd í veitingageiranum en
Elfa Dögg á og rekur Frost og funa og Skyrgerðina
í Hveragerði. Tómas á og rekur Kaffi krús á Selfossi.
Tómas sagðist aðspurður hlakka mikið til að vinna
með Elfu Dögg, en ndir
búningur að opnunni

Fangelsisminjasafn
Íslands

gengur vel og nú er verið að leita að starfsfólki.
Sandra Jónsdóttir hefur verið ráðin sem verslunar
stjóri og er óhætt að senda atvinnuumsóknir á
vor@gmail.com
Á myndinni eru þau Tómas
og Elfa Dögg ásamst Ívari frá Festi ehf.

Vír og lykkjur ehf

Eva María stökk
1,75

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

– Steinsagir, kjarnaborvélar, gólf- og vegsagir

HUSQVARNA
FS 400 LV

Sögunardýpt 16,5 sm

HUSQVARNA
K 770

Sögunardýpt 12,5 sm

HUSQVARNA
K 3600 MK II

Sögunardýpt 27 sm

HUSQVARNA
K 2500

Sögunardýpt 14,5 sm

HUSQVARNA
DM 230

HUSQVARNA
Steinsagarblöð
og kjarnaborar

ALLT FYRIR ATVINNUMANNINN
MHG Verslun ehf | Víkurhvarf 8 | 203 Kópavogi | Sími 544-4656 | www.mhg.is
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Stjórnarskipti hjá Dynk

F

östudaginn 31. maí fóru fram
ár
lega stjórnar
skipti hjá Lkl.
Dynk í Skeiða- og Gnúpverjar
hreppi. Fundurinn fór fram á Hótel
Heklu, Brjánsstöðum, og tók Bjarni
Hlynur Ásbjörnsson við formenns
kunni af Sigurði Björgvinssyni. Með
honum í stjórn eru þeir Elvar Már
Svansson og Ágúst Guðmundsson
sem taka við af Eiríki Kristni Eiríks
syni og Björgvini Þór Harðarsyni sem
gjaldkeri og ritari klúbbsins.

Bjarni Hlynur er nýr
formaður Dynks.

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

Vel var mætt á stjórnarskiptafundinn.

Sigurður nælir formannsmerkinu í Bjarna.

Ný stjórn og sú sem lætur af störfum.

Bikarinn yfir
brúna í fyrsta sinn

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002

Einstök gæði frá

S
40 ár
á Íslandi

Sterkir og
notendavænir
sláttutraktorar
Askalind 4 | Kópavogi | Sími 564 1864 | vetrarsol.is

elfoss urðu Íslandsmeistarar
Olís
deildar karla árið 2019, í
fyrsta skipti í sögu fé
lagsins
eftir magnaðan leik gegn Haukum
þann 23. maí síðastliðinn.
Leiknum lauk með 10 marka sigri
Selfoss, 35-25.
Haukar komust í 0-1 í upp
hafi
leiks en síðan sáu þeir ekki til sólar.
Sel
foss komst 7-4 yfir og í hálfleik
var staðan orðin 16-11 Selfyssingum
í vil. Selfyssingar byrjuðu seinni hálf
leik af krafti og gáfu aldrei eftir. Þeir

náðu fljótt 6-7 marka forystu í seinni
hálfleik og mestur varð munurinn
ellefu mörk, þegar tíu mínútur voru
eftir af leiknum. Úrslitin voru ráðin,
Haukarnir búnir að kasta inn hand
klæðinu og ljóst að Íslandsmeistara
titillinn myndi enda á Selfossi í fyrsta
skipti í sögunni.
Hleðsluhöllin var full út úr dyrum
og stuðnings
menn Sel
foss fóru á
kostum. Sigur
há
tíð var haldin að
leik loknum fyrir liðið á planinu við
Pylsu
vagninn þegar bikarinn kom

Eva María stökk
1,75 m í hástökki
E
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

yfir brúna. Titlinum var fagnað með
blysum, flug
eldum, Ingó og Bessa
hressa langt fram á nótt.
Mörk Sel
foss: Elvar Örn Jóns
son 11/2, Alexander Már Egan 5,
Árni Steinn Steinþórsson 4, Haukur
Þrastarson 4, Atli Ævar Ingólfsson 4,
Guðni Ingvarsson 3, Guðjón Baldur
Ómarsson 2, Nökkvi Dan Elliðason 1,
Sverrir Pálsson 1.
Varin skot: Sölvi Ólafs
son 15/1
(32%) og Pawel Kiepulski 1/1 (50%).
www.umfs.is

va María Baldursdóttir, Umf.
Sel
fossi, stór
bætti sig í há
stökki á Vormóti UMSB sem
fram fór í Borgarnesi 2.júní. Eva María
sem er 16 ára gömul sigraði hástökkið
með því að stökkva yfir 1.75m og bæta
sig um 4 cm. Hún setti um leið HSK
met í þremur flokkum, 16-17 ára, 1819 ára og 20-22 ára.
Stökkið er besta af
rek ís
lenskrar
konu sumarið 2019 og er 9.besta
stökk íslenskrar konu frá upphafi i há
stökki. Stökkið skipar henni í 19.-23.
sæti í hástökki á heimslista 17 ára og
yngri sumarið 2019. Frábær byrjun á

sumrinu hjá þessari efnilegu íþrótta
konu og spennandi að fylgjast með
henni á næstu mótum. Þess má geta
að Evu Maríu vantar einungis að bæta
sig um 1cm til að ná lágmarki á Bau
haus junioren gala sem er fyrir 16-19
ára keppendur.
Ásrún Aldís Hreinsdóttir, Umf.
Selfoss, keppti í kúluvarpi á sama móti
og sigraði í flokki 15 ára með því að
kasta kúlunni 10.65m og bæta sig um
rúman metra. Frá
bær árangur hjá
henni og drauma
byrjun á keppnis
tímabilinu.
www.selfoss.net
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www.husgagnahollin.is

AF OP

Reykjavík
Bíldshöfði 20

10 – 18 virka daga
11 – 17 laugardaga
13 – 17 sunnudaga

Akureyri
Dalsbraut 1

10 – 18 virka daga
11 – 16 laugardaga

Ísafjörður
Skeiði 1

www.husgagnahollin.is
558 1100
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Byggðin blómstrar
og bærinn iðar af lífi

LEIÐARI

Friður og
framfarir í 70 ár

F

ordæmalaust skeið friðar
og hag
sældar hefur nú
staðið yfir samfleytt í 70 ár í
Evrópu. Allt frá því að hrikalegar af
leiðingar heimsstyrjaldanna tveggja
á fyrri hluta síðustu aldar urðu til
þess að stórveldin í Evrópu, sem
áður höfðu ítrekað borist á bana
spjótum, bundust böndum efna
hags og félaglegra réttinda.
Sameiginlegir
viðskiptahags
munir og afnám landamæra skyldu
verða til þess að koma í veg fyrir að
blóðvellirnir skelfilegu endurtækju
sig í álfunni sem ítrekað hafði verið
undirlögð átökum og stríði.
Evrópusambandið hefur tekið stakkaskiptum frá stofnun þess. Nú tekur
samstarf þjóðanna til margra þátta,
bæði félagslegra, mannréttinda og
við
skipta. Ís
land hefur ekki farið
varhluta af kostum sameiginlega
efnhagssvæðisins og uppskorið
ríkulega í gegnum EES samninginn
í bráðum aldarfjórðung.
Vitaskuld er samstarfið ekki án
ágalla, frekar en önnur mannanna
verk og margt sem má betur
fara. Hins
vegar væri Evrópa í
dag ó
hugsandi án sam
starfsins í
gegnum sambandið. Íbúar álfunnar
þekkja ekki annað en frið og fram
farir á flestum sviðum þar sem hag
sæld er samofin í gegnum viðskipti
á milli landa.
Þá blómstra hin smærri ríki í
skjóli við og friði fyrir átökum fjöl
mennustu ríkjanna sem aftur og
aftur óðu yfir þau og lögðu í rúst í
baráttunni um yfirráðin yfir heims
álfunni.
Nú er sótt að samstarfinu af lýðskrumurum, bæði hér heima og í
mörgum löndum sambandsins. Málflutningur þeirra gengur út á að boða
einangrun og gera samstarf á milli þjóða tortryggilegt. Sá fræjum efa
semda og ótta við það útlenda og ókunna.
Þróunin verður vonandi til þess að stjórnmálaflokkar lýðræðis og
frjálslyndis þétta raðirnar og ná vopnum sínum í ógeðfelldum átökum
við popúlistana sem oft skeyta hvorki um skömm, heiður né staðreyndir
í hræðslupólitík sinni.
Ísland getur sótt aukinn ábata til samstarfs Evrópuþjóðanna í gegnum
myntsamstarfið, kjósi meirihluti landsmanna að ljúka aðildarumsókninni
að ESB. Binda þar með endi á áhrifalausa aukaaðildina og hafa lýðræðisleg
áhrif á gang mála í sambandinu.
Úrlausn þess ræðst á næstu misserum en mestu skiptir nú er að verja
samstarf Evrópuríkjanna gegn áhlaupi sem gengur út á að sundra og etja
saman í stað samvinnu og friðar.

„

Mestu
skiptir
nú er að verja
samstarf
Evrópuríkjanna
gegn áhlaupi
sem gengur út
á að sundra og
etja saman í stað
samvinnu og
friðar.

Björgvin G. Sigurðsson.

Í

skoðana
könnunum
hafa íbúar
Hv e r ag e r ð i s 
bæjar ítrekað
verið í hópi
án æ g ð u s t u
íbúa landsins
þegar spurt er
um þjónustu sveitar
fé
lagsins, um
hverfi og gæði samfélagsins. Í síðustu
könnun var niður
staðan framar
öllum væntingum þegar Hvera
gerði náði toppsætinu og skipar sér
þar með í flokk þeirra sveitarfélaga
þar sem mesta ánægja ríkir. Er þessi
niður
staða góð vís
bending um að
bæjar
stjórn sé á réttri braut og að
þær ákvarðanir sem teknar hafa verið
mælist vel fyrir.

Tólf mánaða börn á leikskóla

Lögð er áhersla á góða þjónustu og
sem dæmi má nefna þá munu öll börn
sem verða 12 mánaða fyrir haust
mánuði fá tilboð um leikskólavistun
en glæsilegur 6 deilda leikskóli sem
nýlega var tekinn í notkun gerði þann
árangur mögulegan.

Viðbygging við grunnskólann
boðin út

Á árinu mun ný viðbygging við
grunn
skólann verða boðin út en
með henni verða til 6 nýjar kennslu
stofur og fjölnota rými sem stuðlað
geta að fjölbreyttum kennsluháttum.
Viðbyggingin er nauðsynleg þar sem
á
sókn er í bú
setu í Hvera
gerði og
bæjarstjórn vill búa í haginn þannig
að sem best verði búið að þessum
mikilvægu íbúum bæjarfélagsins.

Framk væmdir hafnar við um
130 í búðir

Það er ljóst að framundan er mikil
fjölgun íbúa en sala er hafin á fjölda
nýrra íbúða í bæjarfélaginu og mikill
á
hugi er á bú
setu í blóma
bænum.
Nú eru í gangi framkvæmdir við um
130 íbúðir á ýmsum stöðum í bæjar
fé
laginu en jafn
framt er gatna
gerð
hafin við fyrsta áfanga í Kambalandi.
Í Kamba
landi full
byggðu er skipu
lögð byggð fyrir um 750-1.000 manns
í fjölbreyttri byggð og er ánægjulegt
að finna fyrir þeim áhuga sem ríkir
á því upp
byggingar
svæði. Í þeim
áfanga sem nú er unnið að í Kamba
landi er gert ráð fyrir fjöl
breyttri

byggð raðhúsa, einbýlishúsa og fjöl
býlis
húsa (tveggja hæða). Út
hlutun
lóða mun væntanlega eiga sér stað
síðsumars.

heimsmarkmið sem bæjarfulltrúar
hafa í sameiningu valið sem markmið
Hveragerðis.

Hveragerðisbær eignast land
fyrir um 3-4000 manna
byggð

Við deiliskipulagsgerð á hinu nýja
at
hafna
væðs og einnig í Kamba
landinu var sér
stak
lega hugað að
sjálfbærum lausnum í meðferð regn
vatns með það að markmiði að skila
vatninu beint niður í jarð
veginn í
stað þess að veita því um reganvatns
lagnir út í viðtaka. Þannig er líkt eftir
náttúru
legum ferli vatnsins eins og
hann var áður en byggingar
fram
kvæmdir hófust á svæðunum. Þessar
lausnir stuðla að hreinsun regnvatns,
gefa grænna yfir
bragð, við
halda
náttúru
legri stöðu grunn
vatns og
minnka álag á fráveitukerfi.

Hveragerðisbær er eigandi Kamba
landsins eftir að samningar náðust við
Seðlabanka Íslands um kaupin á árinu
2018. Í því ljósi er rétt að minna á að
bæjarfélagið hefur á undanförnum
árum einnig leyst til sín Sólborgar
svæðið þar sem fyrir liggur deili
skipulag fyrir um 1.500 manna byggð
og leyst til sín erfða
festu á Friðar
stöðum þar sem nú stendur yfir gerð
deiliskipulags. Auk þessa hefur bæjar
félagið eignast Grímsstaðareitinn,
Eden lóðina og Tívolí lóðina sem
hefur gefið möguleika á uppbyggingu
og þéttingu byggðar.
Eru þessi landa
kaup for
senda
þess að bæjar
fé
lagið geti stækkað
og dafnað á eigin forsendum og eru
kaupin án vafa mjög farsæl til lengri
tíma litið.

Athafnalóðir lausar til út
hlutunar

Til að koma til móts við mikla
eftirspurn eftir athafnalóðum þá
hefur athafnasvæði í Vorsabæ sunnan
Suðurlandsvegar verið stækkað. Þar
er nú gert ráð fyrir samtals 20 athafna
lóðum og getur heildar byggingar
magn þar orðið allt að 34 þúsund
fermetrar. Fjölbreyttir möguleikar til
atvinnusköpunar eru á svæðinu enda
er það miðsvæðis í einstakri tengingu
við Suður
lands
veginn og skammt
frá útflutningshöfn sem gefur mikla
mögu
leika hvað varðar hafn
sækna
starf
semi. Er mikill á
hugi á upp
byggingu á svæðinu og verður fróð
legt að sjá hvernig aðilar munu nýta
þá miklu möguleika sem þarna eru.

Í fararbroddi í umhverfis
málum

Með full
kominni hreinsun alls
fráveituvatns og ítarlegri flokkun
sorps skipuðu Hver
gerðingar sér í
fararbrodd sveitarfélaga á sviði um
hverfismála. Þeirri forystu viljum við
halda og því hefur bæjarstjórn hafið
vinnu við inn
leiðingu heims
mark
miða Sameinuðu þjóðanna en allar
nefndir bæjarfélagsins vinna nú með

Regnvatni skilað til baka

Ferðamenn sækja bæinn
heim sem aldrei fyrr

Ferðamenn sækja í síauknum mæli
til Hveragerðis enda margt í og við
bæinn sem heillar bæði innlenda og
erlenda ferðamenn. Framkvæmdir
við Sundlaugina í Laugaskarði miða
að því að gera þann stað enn eftir
sóknarverðari. Fjöldi veitingastaða
er starfandi í bæjarfélaginu og núna í
vor munu nýir glæsilegir staðir opna
sem sem enn eykur fjölbreytni þeirrar
flóru sem hér er fyrir. Margir aðrir
hugsa sér til hreyfings í þessum geira
enda augljós markaðstækifæri fólgin í
staðsetningu bæjarfélagsins í túnfæti
höfuðborgarsvæðisins, verandi and
dyri Suðurlands.

Íbúum fjölgar
– f leiri velkomnir

Undanfarin ár hefur íbúum fjölgað
vel umfram landsmeðaltal og ekkert
bendir til annars en að svo verði áfram.
Það er ánægjulegt að kannanir skuli
staðfesta að hér sé mannlíf gott og að
í Hveragerði þyki íbúum gott að vera.
Það er klárt markmið bæjarstjórnar að
búa íbúum sem best skilyrði til búsetu
og að því markmiði verður unnið til
framtíðar.
Að lokum er full á
stæða til að
hvetja lesendur til að leggja leið sína
í blómabæinn til að njóta fjölbreyttrar
af
þreyingar, veitinga, verslunar og
þjónustu. Það verður enginn svikinn
af góðum degi í blómstrandi bæ.
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri.
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Þetta líður hjá

S

tærðar steini eða bjargi verður
komið fyrir við bakka Varmár
þar sem áin rennur flesta daga
lygn og falleg. Skilti yrði komið upp
til hliðar þar sem segir „Þetta líður
hjá“ með vísun til þess að líkt og áin
sem lygn líður hjá þá munu vandamál
viðkomandi sem gætu í augnablikinu
virst óyfirstíganleg líða hjá !
Elísabet Jökulsdóttir, listakona,
hafði samband við forsvarsmenn
Hveragerðisbæjar fyrir nokkru og
kynnti hugmynd að listaverki sem
ávarpað gæti kvíða, einsemd og
vonleysi sem því miður eru tilfinningar
sem bærast of víða.
Í fáum orðum felst listaverkið í
því að stærðar steini eða bjargi verður
komið fyrir við bakka Varmár þar sem
áin rennur flesta daga lygn og falleg.

Matthías mun síðan á nokkrum dögum
höggva og móta steininn sem stól þar
sem allir geta komið og setið, notið
kyrrðar og fallegs útsýnis og velt fyrir
sér áhyggjum eða gleði daglegs lífs.
Skilti yrði komið upp til hliðar þar
sem segir „Þetta líður hjá“ með vísun
til þess að líkt og áin sem lygn líður hjá
þá munu vandamál viðkomandi sem
gætu í augnablikinu virst óyfirstíganleg
líða hjá !
Elísabet hefur fengið til liðs við
sig myndhöggvarann Matthías Rúnar
Sigurðsson og hafa þau í samvinnu
við Hveragerðisbæ, fundið stóran og
hentugan stein sem Matthías mun síðan
höggva til sem „stól“ á árbakkanum.
Ennfremur er gert ráð fyrir að
umhverfisdeildin muni í framhaldinu
planta „skynjunargarði“ í nánd við

listaverkið þar sem njóta má lita, ilms,
hljóða og áferðar mismunandi trjáa og
runna.
Unnið er að því að flytja bjargið
á árbakkann en verkinu hefur verið
fundinn staður á bakka Varmár
neðan við Heilsustofnun NLFÍ. Þar er
afskaplega fallegt umhverfi, kyrrð og
friður en göngustígur verður lagður að
verkinu.
Matthías Rúnar mun höggva til
steininn á næstu tveimur vikum en
stefnt er að því að afhjúpun verksins
geti átt sér stað á sýningunni Blóm í bæ
helgina 13. - 17. júní næstkomandi.
Myndirnar
eru
teknar
í
vettvangsferð sem farin var til að leita
að steini og góðri staðsetningu fyrir
verkið.
www.hveragerdi.is

NÝ VEFVERSLUN!
Búnaður fyrir jeppann og ferðalagið.
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æjarráð Árborgar
sínum í síðustu ályktaði á fundi fjögur
viku að ný Opið: 10-17ár sé of löng
verði byggð
brú ljúki,
bið eftir að
yfir Ölfusá við
jafnvel
verkinu hafist
á næstu fjórum
Selfoss
alla virka daga þó önnur mikilvæg
verði handa
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hve ört umferðarþunginn enda er
fjórum árum,
velkomin
þegar orðið
Suðurlandsvegar handa
eykst
Verið
á þessum vegarkafla,
Hveragerðis
ófremdarástand
gömlu brúna
milli hættulegasti
og Selfoss. Ráðið
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Fjölsótt sýning
Fangelsismin um
jar

Setmótið
á Selfossi

miðbæjarskipula

mm
og rúllur 1.4
mm U hankir
mm
• Bindivír 1
og steinar 20-50 harðir
• Fjarlægðarstjörnur
plötur, einnig
á undirslegnar
• Plastlistar
eða plasteinangrun stólar frá 50 mm
• U listar á ull
sterkir og góðir
• Járnstólalengjur, 10–50 mm
kónar
• Mótarör og
á kambstál,
• Öryggishlífar
listar og sveppir

í
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lýðheilsumál.
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fólkið, ungt
leggja áherslu
eru mikið unga líka mikinn
„Mín málefni
Ég hef
svo
því við kemur.
fólk og allt sem og lýðheilsu í sveitarfélaginu,
áhuga á íþróttaog fleiri skemmtileg
húsnæðismál
náttúrulega
Matthías.
verkefni,“ segir
Hlynur Hreiðarsson.
Mynd: Magnús
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auka enn frekar nýtingu á húsnæðinu.
Í dag nýtist húsnæðið undir
íþróttakennslu, æfingar á vegum
Ungmennafélags
Eyrarbakka
auk viðburða í tengslum við
sveitarfélagið og annara viðburða
tengda útleigu.
Elín Birna og Ingólfur tóku
formlega við starfi rekstraraðila
af Siggeiri Ingólfssyni síðastliðinn
föstudag og fyrsta verkefni þeirra
var svo að undirbúa salinn fyrir
Sjómannadagskaffið í dag.

U

framhaldi verður dælustöðin á Bakka
stækkuð svo aukið vatn skili sér alla
leið til Þorlákshafnar.
Áætlað er að þessi verklota taki
allt að þrjá daga og er viðbúið að
notendur verði varir við skert afköst
hitaveitunnar á framkvæmdatímanum
enda þarf meðal annars að stöðva
rennsli úr holunni um tíma.
Sérstaklega má búa við skertri
afhendingu til stórnotenda.

sími 540 4900
info@arctictrucks.is
www.arctictrucks.is
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veitarfélagið Árborg hefur gert
samkomulag við Elínu Birnu
Bjarnfinnsdóttur og Ingólf
Hjálmarsson um daglegan rekstur á
íþrótta- og samkomuhúsinu Stað á
Eyrarbakka.
Samkomulagið tók gildi þann
1. júní og felur meðal annars í sér
daglega umsjón með húsnæðinu,
þrif,
minniháttar
viðhald,
upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn
og móttöku pantana vegna útleigu.
Markmið nýrra rekstraaðila er að

mtalsverðar framkvæmdir
eru nú í undirbúningi
hjá Veitum er snúa að
heitavatnsöflun í Ölfusi.
Þannig munu Veitur hefja vinnu
við að setja niður borholudælu
í
heitavatnsholuna
á
Bakka
þriðjudaginn 4. júní næstkomandi.
Sjálfrennsli hefur verið úr holunni til
þessa en með dælingu er fyrirhugað
að auka afkastagetu veitunnar. Í beinu

Kíktu á vöruúrvalið!

EXPLORE WITHOUT LIMITS

Samið við Elínu Birnu og
Ingólf um rekstur á Stað

Umbætur á
hitaveitu í Ölfusi

Enginn sendingarkostnaður
ef verslað er fyrir 5.000
krónur eða meira!

Arctic Trucks
Kletthálsi 3
110 Reykjavík

Ingólfur og Elín Birna með Siggeir fyrir utan Stað. Mynd; Árborg.

2330 -

www.b

n hf

ilasmid

urinn.is

jórshátíð er tónlistarviðburður
með fræðslu- og hugvekjuívafi,
hugsaður til að vekja fólk
til umhugsunar um náttúruna og
mikilvægi hennar sem verður haldin á
túninu í Flatholti í Þjórsárdal þann 22.
júní næstkomandi.
Þjórshátíð er fjölskylduvæn hátíð
og aðgangur er ókeypis en frjáls
framlög eru vel þegin. Veitinga- og
varningssala á staðnum.

Dagskrá Þjórshátíðar:

14 - Setning Þjórshátíðar
15 - Jóhanna Elísa
15:45 - Hellidemba
16:30 - Beebee and the Bluebirds
17:15 - SiGRÚN
18 - Andy Svarthol
18 :45- Gunnar Jónsson Collider
19:30 - Gróa
20:15- GDRN
21:45 - Teitur Magnússon og
Æðisgengið

6. júní 2019

7

8

6. júní 2019

Gísli Halldór Halldórsson, bæjarstjóri, skrifar:

Framtíðin er í Árborg

Þ

að var mér mikil ánægja, en
jafnframt áskorun, að taka við
starfi bæjar
stjóra Ár
borgar í
ágúst síðastliðnum. Árborg er áttunda
stærsta sveitarfélag landsins og í hópi
þeirra þriggja þar sem íbúafjölgun er
mest. Hin eru Reykjanesbær og Mos
fellsbær. Það er þó óhætt að segja að
verkefnin hér hafi verið fleiri og stærri
en maður í
myndaði sér og fyrsti
veturinn hefur verið einstaklega við
burðaríkur.

Breytingar hjá sveitarfélaginu

Í febrúar skilaði Haraldur Líndal
Haraldsson af sér skýrslu sem bæjar
stjórn hafði á haust
mánuðum falið
honum að vinna. Í skýrslunni er fjallað
um út
tekt Haraldar á stjórn
sýslu,
rekstri og fjármálum Sveitarfélagsins
Árborgar og settar fram 130 tillögur
til úrbóta eða frekari skoðunar. Starfs
fólk hefur kappkostað að bregðast við
og vinna úr þessum tillögum. Árangur
hefur náðst en margar til
lagnanna
þurfa frekari úrvinnslu og/eða tekur
tíma að hrinda í framkvæmd, þannig
að margt er óunnið enn.
Á sama tíma samþykkti bæjarstjórn
einnig breytingar á skipuriti Árborgar
og voru þær að mestu leyti byggðar á
tillögum Haraldar. Það hefur gengið
framar vonum að inn
leiða þessar
breytingar og hafa þær almennt mælst

vel fyrir hjá starfsfólki, enda er þeim
ætlað að skýra betur hlutverk starfs
fólks og fela því aukna ábyrgð og sjálf
dæmi. Innleiðing breytinga hefur að
vísu dregist nokkuð á mannvirkja- og
umhverfissviði og stafar það helst af
mannabreytingum, en nýr sviðsstjóri
tekur til starfa á sviðinu þann 11. júní
næstkomandi, Atli Marel Vokes. Atli
mun m.a. hafa það hlutverk að halda
áfram vinnu við skipulagsbreytingar
á sviðinu, en þar eru fram
undan
nokkrar mannaráðningar til að sinna
auknum verkefnum.
Fjölskyldusvið, nýtt svið úr sam
einuðum fræðslu-, vel
ferðar-, frí
stunda- og menningar
málum, er
ein mark
verðasta breytingin sem
samþykkt var í febrúar. Með þessari
breytingu er lögð aukin á
hersla á
snemmtæka íhlutun og samþættingu
þeirrar þjónustu sem íbúar þarfnast í
daglegu lífi. Markmiðið er að hverju
barni verði sinnt á heildstæðan hátt
og brugðist við þörfum þess með sam
ræmdum hætti, hvort heldur er í skóla,
frí
stundum eða sér
tækri þjónustu.
Þor
steinn Hjartar
son tók við starfi
sviðsstjóra á þessu stóra sviði, en hann
var áður yfir fræðslusviði.

Mannaráðningar

Í lok síðasta árs var auglýst eftir
mannauðsstjóra til sveitarfélagsins,
sem var nýnæmi. Ólöf Jóna Tryggva
dóttir, sem hefur mikla reynslu af
mannauðsmálum og menntun í verk
efnastjórnun, var ráðin úr hópi sterkra
umsækjenda. Ólöf hóf störf strax eftir
áramót. Eitt af stærstu verkefnunum
sem hún hefur fengið að takast á við
er jafnlaunavottun sveitarfélagsins, en
ný lög gera ráð fyrir að því verkefni
ljúki fyrir lok þessa árs. Önnur verk
efni mannauðsstjóra eru ærin, enda
kallar sveitarfélag með 800 starfsmenn
í raun á mannauðsstjóri hafi tvo starfs
menn sér til aðstoðar.

Strax eftir áramót var svo auglýst
laust starf bæjarritara, sem ekki hefur
verið mannað frá því að Ásta Stefáns
dóttir gegndi því árið 2010. Nýráðinn
bæjar
ritari er Helga María Páls
dóttir. Helga er lögfræðingur og lauk
stjórnunarnámi í Svíþjóð á síðasta ári.
Hún hóf störf í mars og mun flytjast á
Selfoss um miðjan júlí næstkomandi.
Hennar helstu verkefni í upphafi eru
að byggja upp nýtt stjórnsýslusvið og
innleiða stafrænar lausnir nútímans í
stjórnsýslu sveitarfélagsins.
Hraður vöxtur sveitarfélagsins
kallar lausnir í hús
næðis
málum til
að koma fyrir auknum fjölda starfs
manna. Tals
verð vinna hefur farið
fram, þar sem arkitektar hafa unnið
með starfsfólki ráðhúss við að endur
skipuleggja nýtingu húsnæðisins svo
koma megi fleirum fyrir. Nú sér fyrir
endann á þeirri hönnun og er vonast
til að hægt verði að ráðast í fyrstu
breytingar í sumar. Meðal ný
mæla
þar verður færsla á af
greiðslu ráð
hússins niður á fyrstu hæð, þar sem
hún verður sam
þætti við starf
semi
bókasafnsins. Vonast er til hægt verði
að bæta þjónustu við bæjarbúa með
þessu móti og gera móttökuna hlý
legri og líflegri. Einnig er unnið að
endurskipulagningu húsnæðis mann
virkja- og umhverfissviðs sem er að
Austurvegi 67.

Stafræn framtíð

Meðal verkefna bæjarritara er að
koma öllum umsóknum til sveitarfé
lagsins í rafrænt form á „Mín Árborg“
og uppfæra jafnframt heimasíðu Ár
borgar. Stefnt er að opnun Árborgar
vefsins, nýrrar og snjall
síma
vænnar
heima
síðu, þann 1. októ
ber næst
komandi.
Verið er að inn
leiða staf
rænar
lausnir á fleiri sviðum. Nú er verið að
taka í notkun nýtt land
upp
lýsinga
kerfi hjá skipulags- og byggingardeild,

sem mun auðvelda störfin og bjóða
upp á fjölmarga möguleika til að bæta
þjónustu við íbúa. Í náinni framtíð má
sjá fyrir sér að íbúar og starfsfólk geti
með einföldum hætti skoðað kort með
upp
lýsingum um snjó
mokstur, við
haldsverkefni og margt fleira. Jafnvel
gætu íbúar komið á framfæri, á slíku
korti, ábendingum um hluti sem færa
þarf til betri vegar.
Gerður hefur verið samningur um
kaup á DMM sem er hugbúnaðarkerfi
fyrir viðhaldsstjórnun og rekstur og
er innleiðing þess að hefjast. Kerfið
miðar að skipulegu viðhaldi og eftir
liti til að hækka þjónustustig, hámarka
arðsemi og áreiðanleika tækjabúnaðar
og fasteigna.

Hamingja og velferð

Bæjarstjórn hefur á þessu ári sam
þykkt að Árborg verði heilsueflandi
samfélag og var skrifað undir samning
við landlæknisembættið þar að lútandi
í maí. Með þátttöku í þessu verkefni er
ætlunin að stuðla að bættri líkamlegri
og andlegri heilsu íbúa og aukinni vel
líðan þeirra í daglegu lífi. Bættur svefn
og mataræði, ekki síst meðal barna
og ungmenna, eru meðal þátta sem
leitast verður við að ná fram, en einnig
er lögð á
hersla á aukna mögu
leika
til heilsu
sam
legrar hreyfingar. Að
gerðir sveitarfélagsins eiga að miða að
heilsueflingu allra aldurshópa. Eitt af
grundvallar viðmiðum heilsueflandi
samfélags eru heimsmarkmið Sam
einuðu þjóðanna.
Af sama meiði er annað verk
efni sem bæjarstjórn samþykkti fyrr
á árinu að taka þátt í, Framfaravog
sveitarfélaga (Social Progress Index).
Áður hefur Kópa
vogur tekið þátt í
þessu verkefni en nú bættust Árborg
og Reykja
nes
bær í hópinn. Vel
ferð
og hamingja íbúa og heimsmarkmið
Sameinuðu þjóðanna eru til grund
vallar í Fram
fara
voginni, eins og í

heilsueflandi samfélagi. Í Framfara
voginni eru skil
greindir á milli 50
og 60 mælikvarðar á velferð íbúa og
þurfa þeir að vera byggðir á traustum
upp
lýsingum úr opin
berum gagna
grunnum. Viðfangsefni sveitarfé
lagsins er síðan að marka sér stefnu
um það hvernig ná má betri árangri
sem svo verður lagt mat á með fyrr
greindum mælikvörðum.
Vinna hefur verið í gangi frá ára
mótum við að út
búa Við
bragðs
á
ætlun við samfélagslegum áföllum.
Á
ætlunin snýst um við
brögð við
náttúruhamförum og öðrum þáttum
sem valdið geta áföllum í samfélaginu.
Sólveig Þorvaldsdóttir, sem mikið
hefur unnið með Al
manna
vörnum
og er varaformaður í Almannavarnar
nefnd Ár
nes
sýslu, hefur leitt þessa
vinnu fyrir Árborg. Metnaður okkar
stendur til þess að áætlunin verði til
búin næsta haust og verði til fyrir
myndar öðrum sveitarfélögum á Ís
landi. Með góðri áætlun verður hægt
að bregðast hraðar við al
var
legum
áföllum og er einnig miðað að því að
styttri tíma taki fyrir sveitarfélagið að
ná sér að fullu eftir slík áföll.
Nokkur tími fór í það í vetur að
ganga frá nýjum sam
þykktum fyrir
hverfisráð Árborgar. Samþykktirnar
voru unnar eftir til
lögum hverfis
ráðanna sjálfra og í samráði við þau.
Það er ætlun okkar að hverfis
ráðin
gegni veigameira hlutverki í sveitarfé
laginu en áður og verði m.a. til þess að
auka þátttökulýðræði í sveitarfélaginu.

Framtíðin er hér

Nú er að hefjast vinna við heildar
endurskoðun aðalskipulags Sveitar
félagsins Árborgar og er ætlað að sú
vinna standi í tvö ár. Móta þarf stefnu
um framtíðaruppbyggingu sveitarfé
lagsins, skipuleggja íbúðahverfi, at
vinnu
svæði og margt fleira. Meðal
atriða sem þarf að taka afstöðu til eru
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hugmyndir um nýjan alþjóðaflug
völl í Stokkseyrarmýri, loftlagsmál,
heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna,
uppbygging hjólreiða- og göngustíga
og ýmsir þættir sem stuðlað geta að
aukinni velferð og hamingju íbúa.
Miklar fram
kvæmdir eru fyrir
hugaðar í sveitarfélaginu og er undir
búnings
vinna í fullum gangi við
grunnskóla, leikskóla og fjölnota
íþróttahús. Framkvæmdir geta að ein
hverju leyti hafist á þessu ári en ljóst
að mikið verður umleikis á því næsta.
Út
boð á fram
kvæmdum vegna nýs
hjúkrunarheimilis ætti að fara fram
nú í júnímánuði og er stefnt að því að
þeim framkvæmdum ljúki á miðju ári
2021.
Unnið er að umhverfismati fyrir
nýja hreinsistöð við Ölfusá og ætti því
að ljúka í haust. Áætlað er að heildar
kostnaður við þessa hreinsistöð geti
orðið um einn og hálfur milljarður.
Hreinsi
stöðin verður tveggja þrepa,
sem þýðir að skolpið verður fyrst gróf
hreinsað og svo fínhreinsað áður en
vatninu er hleypt í ána. Fyrra þrepinu
verður lokið á þessu kjörtímabili og
er áætlaður kostnaður við það rúm
lega hálfur milljarður. Síðara þrepið
verður unnið á næsta kjörtímabili ef
ekki gefst svigrúm í fjárfestingum til
að ljúka því á næstu þremur árum.
Nú eru að hefjast fram
kvæmdir
við fyrstu byggingarnar í nýjum mið
bæ á Selfossi og hefur verið reistur
byggingarkrani við hlið ráðhússins í
því skyni. Stefnt er að því að þessum
fyrsta áfanga ljúki haustið 2020 og að
þekkt fyrir
tæki bjóði þjónustu sína
þar frá þeim tíma.
Eftir nokkrar tafir er deiliskipulag
í Björkurstykki nú fullgert og verður
þá fljótlega hægt að hefja sölu lóða.
Gatna
gerð þar mun hefjast næsta
vetur. Í hverfinu er gert ráð fyrir að
byggja megi 650 íbúðir. Þá eru einka
aðilar að skoða skipulagningu nýrra
hverfa, en ljóst er að slíkt skipu
lag
og framkvæmdir verða að vera á for
sendum sveitar
fé
lagsins og í þágu
þess.
Forsendur fjárhagsáætlunar áranna
2019-2022 eru nú til endurskoðunar.
Þar er lögð áhersla á að vanda spá um
fjölgun íbúa og aukningu á tekjum og
gjöldum sem er því samfara. Einnig
er verið að upp
færa fjár
festinga
á
ætlun í ljósi nýrra upp
lýsinga um
framkvæmdahraða, kostnað mann
virkja og niður
röðun fram
kvæmda.
Fjármálasvið mun, fyrir fund bæjar
stjórnar í júní, skila hugmyndum að
endurbótum á fjárhagsáætlun. Á því
leikur enginn vafi að fást mun betri
mynd af rekstri sveitar
fé
lagsins til
næstu ára og auðvelda það verkefni
að bæta rekstur og ljúka mikilvægum
fjárfestingum.

Sorpmál

Sveitar
fé
lagið þurfti að taka á
honum stóra sínum í byrjun árs þegar

S í ð a n

Sorpa hætti að taka á móti sorpi til
urðunar frá Suðurlandi. Það var af
rek þegar tókst að inn
leiða líf
ræna
flokkun í Árborg á innan við tveimur
mánuðum. Ó
hætt er að segja að
þessari nýbreytni hafi verið vel tekið
og sam
kvæmt upp
lýsingum frá Ís
lenska Gámafélaginu er þátttaka
íbúa mikil og flokkun góð. Enn er þó
eftir að ná betri árangri í flokkun hjá
fyrirtækjum í sveitarfélaginu og þar
geta íbúarnir sjálfir lagt lóð á vogar
skálarnar sem starfsfólk og eigendur
þessara fyrir
tækja. Mikil
vægt er að
flokkun verði góð því að brennanlegt
sorp þarf að vera laust við allt lífrænt
efni og hafa sem allra minnst raka
innihald ef það á að vera hæft til út
flutnings.
Íslenska Gámafélagið mun hefja út
flutning til Evrópu á brennalegu sorpi í
þessum mánuði. Þessi valkostur hefur
verið skoðaður vandlega og er álitinn
mjög umhverfisvænn miðað við aðrar
lausnir. Í Evrópu er þessu efni brennt
til að framleiða orku sem að öðrum
kosti er fram
leidd með brennslu
jarðefnaeldsneytis. Flutningur með
skipum kallar á hlut
falls
lega mjög
litla eldsneytisnotkun og er mun betri
valkostur en að flytja sorp um langan
veg með flutningabifreiðum. Íslenska
Gámafélagið er nú með samninga við
erlenda aðila um útflutning á allt að
40.000 tonnum af brennanlegu sorpi
ár
lega. Ef slíku magni væri brennt
hérlendis þá myndi það skila af sér
mörg þúsund tonnum af ösku sem
finna þyrfti urðunarstað fyrir eða jafn
vel flytja erlendis til urðunar. Auk þess
myndi slík orkuframleiðsla hérlendis
ekki leysa af hólmi jarð
efna
elds
neyti. Með ofangreindum aðgerðum
er Suðurland hraðbyri að skipa sér í
fremstu röð í úrgangsmálum.

Framtíðin er björt

Af öllu framansögðu má ljóst vera
að í mörgu er að snúast. Hendur hafa
verið látnar standa fram úr ermum
enda er enginn tími til að slóra. Fram
tíðin er björt fyrir íbúa Árborgar og
tækifærin mýmörg. Það skiptir miklu
að við tökum henni fagnandi, af þrótti
og verðum vel undirbúin.
Gísli Halldór Halldórsson
bæjarstjóri Svf. Árborgar.

1 9 9 5

Allir þurfa þak yfir höfuðið

Ingólfur Geir
Gissurarson

Fangelsisminjasafn Íslands stofnað

M

iðvikudaginn 8. maí sl.
var haldinn stofnfundur í
Húsinu á Eyrarbakka um
Fangelsisminjasafn Íslands.
Samþykkt voru lög fyrir félagið og
stjórn kosin.
Það
eru
tímamót
þegar
Fangelsisminjasafni Íslands er stofnað
með formlegum hætti. Vonandi tekst
vel til með safnið og því auðnist með
styrk góðra manna og síðar meir með
fulltingi opinberra aðila að varðveita
menningarverðmæti sem lítill gaumur
hefur verið gefinn. Fangelsissaga er
nefnilega hluti af sögu lands og lýðs.
Um nokkurt skeið hefur munum
verið safnað í Fangelsisminjasafn
Íslands. Fangaverðir hafa verið mjög
áhugasamir um verkið og þó nokkurt
magn muna komið í hús. Markmiðið
er að Fangelsisminjasafn Íslands verði
á Eyrarbakka.
Þeir gripir sem safnað hefur verið
eru flestir litlir um sig en engu að
síður merkir. Fangelsisminjasafnið
kallar nú eftir gripum og öllu því sem
tengist minjasögu fangelsa og ætti
heima í safninu. Margt leynist víða,
það vita allir. Fólk er hvatt til að leggja
safninu lið í söfnun á munum og hafa
samband. Hver gripur, smár sem stór,
er kærkominn.
Stjórn Fangelsisminjasafns Íslands
skipa: Sr. Hreinn S. Hákonarson,
formaður, Sigurður Steindórsson og
Jón Sigurðsson. Varastjórn: Björn Ingi
Bjarnason, Eiríkur Már Rúnarsson og
Guðmundur G. Hagalín.

Heiðar
Friðjónsson

Framkvæmdastjóri
Sölustjóri
Lögg.fasteignasali og Löggiltur
leigumiðlari
fasteignasali B.Sc

896 5222

693 3356

Margrét
Úlfar Freyr
Sigurgeirsdóttir Jóhansson

Herdís Valb.
Hölludóttir

588 4477

694 6166

Skrifstofustjóri
margret@valholl.is

588 4477

Lögfræðingur Hdl.
Lögg. fasteignasali.
Skjalavinnsla

692 6906

Lögfræðingur
og lögg.fasteignasali

Pétur Steinar
Jóhannsson
Aðstoðarm.
fasteignasala
Snæfellsnesi

893 4718

Sturla
Pétursson

Anna F.
Gunnarsdóttir

899 9083

892-8778

Löggiltur
fasteignasali

Löggiltur
fasteignasali

Snorri
Snorrason

Löggiltur
fasteignasali
Útibú Höfn Hornafirði

895-2115

Fagleg þjónusta Vönduð vinnubrögð

Nútímaleg, kraftmikil og framsækin fasteignasala sem byggir á áratuga reynslu starfsmanna!
ÁSVALLAGATA 19 3JA HERB 88 fm- OPIÐ HÚS
Opið hús að Ásvallagötu

ÖGURÁS 5 3JA HERB. 94,3 FM - OPIÐ HÚS
Opið hús að Ögurás 5 í

LAUGARNESEGUR 86,6 FM 2JA - OPIÐ HÚS
Opið hús að Laugarnes-
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Iðnaðarmenn og aðrir,
kerrurnar frá
hafa
margsannað sig á Íslandi!

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum 6. júní 2019

Iðnaðarmenn og aðrir,
og frá
aðrir,
Nýtt á Íslandi
Nýtt áfrá
Íslandi frá
ðarmenn og aðrir, Iðnaðarmenn
Nýtt
á
Íslandi
kerrurnar
frá
hafa
kerrum kerrum
nar frá
hafakerrurnar frá kerrum hafa
margsannað sig á Íslandi!
annað sig á Íslandi! margsannað sig á Íslandi!

331, mál: 3,03x1,50m,
452, - án vsk.

131x35cm
án vsk.

131x35cm,
355.- án vsk.

Tveggjaöxlakerra,
gerðmál:
2331,251x131x35cm,
mál: 3,03x1,50m,
750kg kerra,2500kg,
gerð 1374,
opnanleg
að framan.
Verð kr.Verð
431.452,
- án vsk.án vsk.
opnanleg
að framan.
kr: 201.612.-

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar
2000kg-3500kg,
750kg
kerra, gerð 1376,stærðir,
mál: 205x131x35cm,
Startrailer 750kg, gerð 1280,
opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.
mál fráað2,65x1,65m
til 6,10x2,48m.
opnanleg
framan. Verð
kr: 169.355.- án vsk.
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.
Tveggjaöxlakerra, 2500kg, gerð 2331, mál: 3,03x1,50m,
Flatvagnar-ýmsar stærðir, 2000kg-3500kg,
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með
sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.
750kg kerra, gerð 1374, mál:
251x131x35cm,

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

opnanleg að framan. Verð kr. 431.452, - án vsk.

mál frá 2,65x1,65m til 6,10x2,48m.

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Lóðum verður úthlutað í
Kambalandi á árinu

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

opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
með sturtum. Verð kr: 229.839,- án vsk.

750kg kerra, gerð 1376, mál: 205x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 169.355.- án vsk.
Startrailer 750kg, gerð 1280,
mál: 205x109,5x30cm. Verð kr: 120.888,- án vsk.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

750kg kerra, gerð 1374, mál: 251x131x35cm,
opnanleg að framan. Verð kr: 201.612.- án vsk.

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

Startrailer 750kg, gerð 1280,

Smi ðjuv eg
40, gulVerðgata
, Kópavo
gi
mál: i205x109,5x30cm.
kr: 120.888,án vsk.

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

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i

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

F
2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA 415 1690 EÐA SKOÐIÐ ÚRVALIÐ Á WWW.EHJOL.IS.
VERIÐ VELKOMIN Í SÝNINGARSAL OKKAR AÐ AUSTURMÖRK 4 Í HVERAGERÐI.

T408-3

T408

T418-S

370.000 kr.

350.000 kr.

440.000 kr.

1000W 60V
með hljómflutningstækjum.

1000W 60V
með hljómflutningstækjum.

ramkvæmdir eru hafnar við
gatnagerð í Kambalandi sem
liggur vestast í bæjarfélaginu.
Þar mun á haustmánuðum verða
úthlutað lóðum fyrir fjölbreytta byggð,
einbýlishúsa, raðhúsa og fjölbýlishúsa.
Gatnagerð er hafin við fyrsta áfanga
í Kambalandi og er áætlað að lóðum
verði úthlutað þar á haustmánuðum í
ár.
Í Kambalandi í heild sinni er
skipulögð byggð fyrir um 750-1.000
manns í fjölbreyttri byggð og er
ánægjulegt að þar skuli framkvæmdir
nú vera hafnar. Það er Arnon ehf
sem var lægstbjóðandi í verkið með
tilboð er nam kr.130.526.300,- en
kostnaðaráætlun hljóðaði upp á kr.
140.576.928,- þannig að tilboðið
nemur um 93% af kostnaðaráætlun.

Hveragerðisbær er eigandi landsins
eftir að samningar náðust við
Seðlabanka Íslands um kaupin á árinu
2018 og því er ljóst að bæjarfélagið
getur stækkað mjög mikið á landi í
eigu bæjarfélagsins á næstu árum. Í því
ljósi er rétt að minna á að bæjarfélagið
hefur á undanförnum árum einnig
leyst til sín Sólborgarsvæðið þar sem
fyrir liggur deiliskipulag fyrir um
1.500 manna byggð og leyst til sín
erfðafestu á Friðarstöðum þar sem
nú stendur yfir gerð deiliskipulags.
Auk þessa hefur bæjarfélagið eignast
Grímsstaðareitinn,
Eden
lóðina
og Tívolí lóðina sem hefur gefið
möguleika á uppbyggingu og þéttingu
byggðar.
Eru þessi landakaup forsenda þess að
bæjarfélagið geti stækkað og dafnað
á eigin forsendum og eru þessi kaup
bæjarins án vafa mjög farsæl til lengri
tíma litið.
Í þeim áfanga sem nú er unnið að í
Kambalandi er gert ráð fyrir fjölbreyttri
byggð, raðhúsa, einbýlishúsa og
fjölbýlishúsa (tveggja hæða)
Á myndunum má annars vegar
sjá þær framkvæmdir sem hafnar
eru í Kambalandi og hins vegar
bæjarstjóra og Guðmund Arnar
Sigfússon við undirritun samnings um
framkvæmdina.
www.hveragerdi.is

1000W 60V
með hljómflutningstækjum.
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alla virka daga þó önnur mikilvæg
verði handa
verk- brúar
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að stendur mikið til í Hveragerði
en helgina 14. - 17. júní 2019
verður umhverfishátíðin, Blóm
í bæ, haldin í áttunda sinn.
Í ár verður þema há
tíðarinnar GRÆNA BYLTINGIN! Áhersla verður
eins og áður á afurðir græna geirans
en einnig verða umhverfismál og sjálf
bærni í önd
vegi. Blóma
skreytar taka
þátt og sýna glæsi
legar skreytingar í
aðalgötu bæjarins og í Lystigarðinum
við Fossflöt. Land Art verður í Varm
árgili en þar verða unnar skreytingar
úr efni
við sem finnst í um
hverfinu.
Markaðir með afurðir græna geirans,
skott
sölur, markaðs
torg og ýmis
fræðsluerindi og uppákomur verða vítt
og breitt um bæinn.
Í
búar Hvera
gerðis eru hvattir til

að taka þátt í hátíðinni með eins fjöl
breyttum hætti og kostur er. Tökum til,
skreytum hús og garða og höldum bíl
skúrssölur. Íbúar Suðurlands og reyndar
allir aðrir líka geta einnig tekið þátt til
dæmis með þátttöku í mörkuðum eða
með því að vera með í skottsölunni.
Við
burðurinn verður fræðandi, líf
legur og litríkur þar sem hægt verður að
gleðjast yfir sumarkomu og þeim fjöl
breyttu möguleikum sem landið okkar
býr yfir.
Svo eru auðvitað allir sem vettlingi
geta valdið hvattir til að heim
sækja
blóma
bæinn og njóta alls þess sem
hann hefur upp á að bjóða.
Nánari upplýsingar má finna á www.
blomibae.is
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri.

meðLadda
IÐNAÐUR
IÐNAÐARBLAÐIÐ

28. ágúst 2018
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á Hótel Selfossi
UNDIRSTAÐA VE
Laugardaginn 15.11.  Föstudaginn 21.11.  Laugardaginn 22.11.  Laugardaginn 29.11.
Föstudaginn 05.12.  Laugardaginn 06.12.  Laugardaginn 13.12.
Borðhaldið hefst kl. 19. Á laugardögum er boðið upp á dansleik að borðhaldi loknu.

Fáðu tilboð fyrir hópinn þinn

Matseðill

Forréttir
Rjúpuseyði borið fram í staupi. Heimalagaðir síldarréttir;
marineruð síld, karrísíld, sinnepssíld, dillsíld, ávaxtasíld,
epla- og rauðrófusíld og blaðlaukssíld, bornir fram með
nýbökuðu rúgbrauði og íslensku smjöri. Grafinn lax með
sinnepsdillsósu. Reyktur lax með bökuðum eggjum og
piparrótarjógúrt. Sjávarréttakonfekt í karrí-kókos með
fersku kóríander. Sjávarréttapaté með fennel, epla- og
engifersósu. Gin/vermouth-legin bleikjuflök. Reyklaxarúlla með sætum pipar. Heitreykt hrefnukjöt með teriaki
wasabi-sósu. Kjúklingalifrarpaté með sultuðum týtuberjum. Söltuð og reykt nautatunga með piparrótarrjóma. Villibráðarpaté með cumberland-sósu. Villijurtagrafið nautafille á salati. Léttreyktar kjúklingabringur
með balsamic-sultuðum rauðlauk. Rósapiparlögð gæsabringa með trönuberjahlaupi. Rúgbrauð, snittubrauð og
lmtæknim
anna
smjör.

Kaldir aðalréttir
Birkisteiktur lax með lime-legnu rótargrænmeti.
Beikonvafin keila með hvítlauksdressingu. Nautapastrami – söltuð nautabringa með ferskri piparrót.
Kofareykt hangikjöt með uppstúf, grænum baunum,
heimalöguðu rauðkáli og kartöflum.
Meðlæti með köldum réttum: Eplasalat, kartöflusalat,
ávaxtasalat og laufabrauð.

Ð FRAMKVÆMA!
Til hamingju
framlengt til 1. janúar 2014.

Íslandsmeistarar Selfoss

LLIRVINNA.IS

Verkalýðs- og
sjómannafélag
Keflavíkur og nágrennis

Heitir aðalréttir
Purusteik að hætti Dana. Hægeldað rósmarínmarinerað
fjallalamb. Heilsteikt kalkúnabringa, fyllt með spínati og
gorgonzola. Heilsteikt sykursaltað grísalæri.
Meðlæti með aðalréttum: brúnaðar kartöflur, rótargrænmeti, rauðvínssósa, sinnepssósa og purusósa.

Eftirréttir
Pavlova með berjum. Crème brulée. Valhronasúkkulaðimús með krókanti. Dönsk eplakaka með kanilrjóma.
Frönsk súkkulaðikaka. Ris a la mande með kirsuberjasósu. Smákökur og kókostoppar.

Nánari upplýsingar:
info@hotelselfoss.is
eða í síma 480 2500

1a + 1b

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

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

5 x2 cm

Sveitarfélagið
Vogar • Sími 569 2100
Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður

2a + 2b
5x35 cm

hedinn.is

Gjáhella 4 • 221 Hafnarfjörður • Sími 569 2100
hedinn.is
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Nýr menningarheimur í gegnum AFS

Í

ágúst koma til landsins 31 erlendir
skipti
nemar til Ís
lands á vegum
AFS. Nemarnir eru á aldrinum 1518 ára, ganga í skóla út um allt land og
dvelja hér í þrjá og tíu mánuði. Fóstur
fjölskyldur útvega nemunum fæði og
hús
næði en annan kostnað greiðir
neminn sjálfur, t.d. tómstundir og vasa
pening. AFS sér um að skrá nemann í
skóla, greiðir skólagjöld og námsbækur
og aðstoðar við aðlögun t.d. með nám
skeiðum og með hjálp tengiliðs.
Á hverju ári taka 10.000 fóstur
fjölskyldur, í 54 löndum þar sem AFS
starfar, á móti skipti
nemum. AFS
hefur ára
tuga reynslu af nem
enda
skiptum þar sem samtökin hafa starfað
í rúmlega 50 ár í fjölmörgum löndum
í heiminum og fleiri þúsund skipti
nemar og fósturfjölskyldur hafa tekið
þátt í starfsemi AFS.
Fólk sem hefur áhuga á fólki og
löngun til þess að kynnast veröldinni á
að grípa tækifærið og taka að sér skipti
nema. Þeir sem hafa áhuga á nánari
upp
lýsingum geta haft sam
band við

skrifstofu AFS á Íslandi í síma: 5525450 eða á info-isl@afs.org

Nýr menningarheimur
opnaðist

Eydís Katla Guðmundsdóttir var ein
þeirra sem tók skiptinema í gegnum
AFS ásamt fjölskyldu sinni og segir að á
vissan hátt hafi nýr menningarheimur
opnast:
„Við kynntumst á vissan hátt nýjum
menningarheimi og um leið fór fram
mikil sjálfskoðun í gang hjá okkur. Við
heimsóttum staði sem við höfðum ekki
skoðað áður og upplifðum gamla staði
upp á nýtt eins og ströndina á milli
Eyrarbakka og Þorlákshafnar en það
var mikill uppáhaldsstaður. Það fór líka
svo að þegar styttist í brottför Phoebe
þá fékk ég ljós
mynara til að taka
myndir af henni og vinkonuhópnum
og fjöl
skyldu hennar á ná
kvæm
lega
þessum stað við Hafið bláa. Svo eigum
við núna yndislega fjölskyldu í Nýju
Mexíkó sem við eigum mjög trúlega
eftir að heimsækja aftur.“

www.normx.is

Það er alltaf rétti
tíminn að eignast
vandaðan heitan
pott á hagstæðu
verði.
ÍSLENSK
FR
Í YFIR 30 Á AMLEIÐSLA
R

NormX hitaveitupottar
Við hjá NormX höfum framleitt heita potta fyrir íslenskar
aðstæður í yfir 30 ár. Við bjóðum fjölda gerða og lita ásamt öllu
því sem tilheyrir til að koma sér upp glæsilegum heitum potti á
verði sem kemur skemmtilega á óvart.

Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Við seljum lok á
alla okkar potta.

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Júnítilboð
Steinn 110 eða 101
svart granít - það sterkasta
blómarammi, hvít möl
2 fuglar
blómavasi
lugt með ledljósi
Uppsetning á N-landi
og höfðuðborgarsvæði
eða frí sending
559.000

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

minnismerki.is
sala@minnismerki.is
s: 466 2800 / 899 9370

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 110 - 100x57 frá sökkli - sökkull 130x30

Hér hvíla hjónin
frá Grund

Guðrún Pálína
Ólafsdóttir

Hafsteinn Arnar
Davíðsson

f. 08.08. 1934
d. 16.03. 2019

f. 03.04. 1937
d. 26.04. 2016

Minning ykkar er ljós
í lífi okkar

Steinn 101 - 100x57 frá sökkli - sökkull 150x30

Blár demantur

Paradiso demantur

Grár demantur

Svartur demantur

40x40 cm frá sökkli

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

Magnús Páll
Magnússon

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

f. 26.06. 1925
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

Ljúf er þín minning

40x40 cm frá sökkli

40x40 cm frá sökkli

f. 26.06. 1935
d. 26.06. 2015

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

sökkull 50x30

sökkull 50x30

40x40 cm frá sökkli

Ljúf er þín minning

sökkull 50x30

Demantur - lugt með ledljósi- frí sending 159.000

SUMARTILBOÐ
10% sumarafsláttur af öllum

GARÐHÚSUM af verðum á heimasíðunni okkar

GARÐHÚS 4,4m²

Einnig eru valin gestahús á sérstöku sumartilboði, sjá nánar á heimasíðunni
www.volundarhus.is

VH/19- 01

50% afsláttur
af flutningi á
GARÐHÚSUM og
GESTAHÚSUM
á allar þjónustustöðvar Flytjanda.

GESTAHÚS og
GARÐHÚS
sérhönnuð fyrir
íslenskar aðstæður
44 mm bjálki / Tvöföld nótun

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400

GARÐHÚS 4,7m²

GARÐHÚS 9,9 m² án gólfs

GARÐHÚS 14,5 m²

Nánari upplýsingar á
heimasíðu okkar
volundarhus.is
og í síma 864-2400.

Sjá fleiri
GESTAHÚS og
GARÐHÚS á tilboði
á heimasíðunni
volundarhus.is
GARÐHÚS 9,7m²

www.volundarhus.is
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Síðasta messa séra Baldurs
„Allar góðar sögur halla að
einhverra dómi á einhverja og ég halla
aldrei á svonefnd sóknarbörn mín. Öll
með tölu eru þau gáfuð ofurmenni,
raungóð og hlý. Gleymi samt aldrei
hvernig Pétur Friðriksson brosti út í
annað þegar ég sagði nýfluttur hópi
manna að það væri góður andi í
prestsbústaðnum Háaleiti. Þar hafði
Benni Thor búið um langt skeið.
Miklir höfðingjar báðir tveir og
raunar þessi kynslóð öll. Minnistæðar
manneskjur.“

Og hvað skyldi taka við?

Á

sjómannadaginn var síðasta
hefðbundna messa Sr. Baldurs
Kristjánssonar þar sem hann
mun láta af störfum á næstunni.

Baldur kom til Þorlákshafnar haustið
1998 og hóf störf sem prestur og segist
strax hafa verið mjög vel tekið. Hann
hefur þjónað í þessu prestakalli í 21

ár og meðal annars skírt á milli 300400 börn, fermt um það bil 400 börn
og jarðað og gift eftir þörfum, en segir
þetta hafa verið nokkuð rólegt líf.

Hafnarfréttir spurðu Sr. Baldur
hvort hann lumaði á einni góðri sögu
frá þessum síðustu 21 árum og birtist
eftirfarandi viðtal á fréttavef þeirra:

„Vonandi bara hæfilega löng,
þjáningarlítil elli kerling sem er eina
konan sem lítur við manni nú orðið.
Ég ætla að búa sem mest einn í húsi
sem ég og mín unga kona eigum að
Svínafelli í Öræfum og þangað er
sóknarbörnum mínum og öðrum
vinum boðið að koma og líta við þegar
þeir eru á ferðinni.“
„Mig langar að bæta við að ég verð
ævinlega þakklátur fólkinu sem ég
skírði árið 2014, varla talandi og bið
þá afsökunar sem ég jarðaði, ef þeir
sjá þetta. Met mikils elskulegheit og
umburðarlyndi sem ég mætti allstaðar
hálf málstola eftir heilablóðfall sem ég
fékk 2013. Þá sannfærðist ég um það
að hingað niður í sandinn fluttust ekki
slubbertar og dusilmenni heldur upp
til hópa gott fólk, enda byggðist hér
upp glæsilegur staður.“

Óskum Skinney-Þinganes hf.
og áhöfnum á Þóri SF 77 og Skinney SF 20
til hamingju með nýbreytt og glæsileg skip

Grandagarður 16
101 Reykjavík
Sími 552 8710
raftidni@raftidni.is
www.raftidni.is

www.hafnarfrettir.is
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GRÆNT ALLA LEIÐ

Reiðhjólaskýli

Rafhleðsluskýli
Biðskýli
Gönguleið

Raf hleðsluskýli

Íþróttavellir

Hjá Merkingu færð þú
vönduð og falleg skýli
sem henta íslenskum
aðstæðum. Merking.is

6. tölublað
5. árgangur

Finnur þú

gullstöng?

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is

Nýr miði á næsta sölustað!

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

Sýningunni
Litla-Hraun
lýkur

S

enn lýkur sögusýningunni um
Litla-Hraun sem er í borðsstofu
Hússins á Eyrar
bakka. Síðasti
sýningar
dagur er á annan í hvíta
sunnu, mánudaginn 10. júní. Sýningin
er samstarfsverkefni Fangelsisins
Litla-Hrauns og Byggða
safns Ár
nesinga og gerð í tilefni 90 ára afmælis
fangelsisins. Þar segir frá áhugaverðri
sögu stofnunarinnar en einnig litið
inn í veröld fangavarða, fanga og sam
félagsins í kring. Sýningin er byggð á
ýmsum munum frá fangelsinu, ljós
myndum sem til eru og gagnorðum
sýningartextum.
Vinnuhælið á Litla-Hrauni tók til
starfa 8. mars 1929 í byggingu í út
jaðri Eyrarbakka sem upphaflega var
reist sem sjúkrahús en hóf svo ekki
starfsemi sökum fjárskorts. Á þessum
tíma voru málefni refsifanga í miklum
ólestri og sáu yfirvöld þarna tækifæri
til að leysa úr þeim vanda með því að
fá sjúkrahúsbyggingunni það hlutverk
að hýsa refsifanga.
Starfsemin hét Vinnuhælið á LitlaHrauni og voru jarðirnar Stóra- og
Litla-Hraun lagðar undir starfsemina
og rekinn bú
skapur á vinnu
hælinu
til 1970. Síðar var starfseminni breytt
úr vinnuhæli í afplánunarfangelsi og
starfsemin fékk heitið Fangelsið LitlaHraun. Stofnunin er stærsta fangelsi
landsins og eru þar allt að 87 fangar og
57 stöðugildi. Tíu byggingar eru við
fangelsið.
Litla Hraun – sögusýning er opin
líkt og Húsið sjálft alla daga kl. 11-19.
Enzymedica 47x90 Digest Gold kubbur

Umsóknarfrestur er til 20. júní

Mótaðu þína framtíð á Bifröst
Háskólagáttin á Bifröst hentar þeim sem stefna á
háskólanám en eru ekki með stúdentspróf, sem og
copy.pdf
22/09/2017
13:05
þeim1 sem
vilja styrkja
stöðu sína áður en sótt er um
háskólanám. Námið byggir á nútíma kennsluháttum og
er kennt í fjarnámi og því hægt að stunda það hvaðan
sem er. Nemendur vinna með námsefnið á fjölbreyttan
hátt og verkefnin eru raunhæf þar sem áhersla er lögð
á skapandi og gagnrýna hugsun. Fjórar námsleiðir eru í

Meltu betur!

boði innan háskólagáttarinnar og er einnig hægt að skrá

Háskólagátt
• Háskólagátt með vinnu
Háskólagátt með áherslu á félagsvísindi
• Háskólagátt með vinnu með áherslu á félagsvísindi
Háskólagátt með áherslu á verslun og þjónustu
Verslun og þjónusta - (án kjarnagreina)

sig í tvær þeirra með vinnu.

Umsóknarfrestur fyrir haustönn 2019 er til 20. júní
Nánari upplýsingar á bifrost.is

- í fararbroddi í fjarnámi

