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Hjá Ísrör færðu einangruð
hitaveiturör frá LOGSTOR

Nýtt hjá ÍSRÖR

– Stálrör
– Stálfittings og samsetningar

Bjóðum nú kaldavatnslagnir
PE-100 og PE-80 ásamt
tilheyrandi fittings

– Pexrör
– Pexfittings og samsetningar
– PexElextra sveiganlegri plaströr
– Pexfittings og samsetningar

Bjóðum einnig snjóbræðslurör
PP og PE

Og svo allt annað sem þarf til
hitaveitulagna
Hringhella 12, 221 Hafnarfjörður · Sími 565 1489 · isror@isror.is · www.isror.is

Langþráðar vegbætur verða að veruleika
„Enn sem fyrr er þjóðleiðin okkur mikilvæg og í ár fögnum við Sunnlendingar þeirri staðreynd að langþráðar vegbætur á milli Kamba
og Selfoss eru að verða að veruleika. Framkvæmdum er lokið við fyrsta áfanga og útboð að fara í gang á þeim næsta og loforð um
framhald hafa verið gefin. Það sést best þegar ekið er um glæsilega nýja kaflann hversu mjór og hættulegur gamli vegurinn var/er
orðinn og löngu tímabært að þessar lífsnauðsynlegu úrbætur á veginum verði að veruleika,“ skrifar Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
Hveragerðisbæjar, frh. bls. 6.

Ninna Sif skrifar
jólahugvekjuna

Nýr diskur
Vörðukórsins

Bestu
Uppáhalds

Merkileg

heppni!

Leitin að
höfundi Njálu

Viðburðir í Sveitarfélaginu Árborg í desember
12. desember kl. 20:30
Magnús Kjartan Eyjólfsson spilar og syngur fyrir gesti í Sundhöll Selfoss

Sveitarfelagio

ARBORG

14. desember kl. 16:00
Jólasveinarnir koma úr Ingólfsfjalli og stoppa við Ölfusárbrú á Selfossi
27. desember kl. 19:30
Uppskeruhátíð frístunda- og menningarnefndar á Hótel Selfossi.
Tilkynnt um val á íþróttakonu og íþróttakarli Árborgar 2019

Jólagluggar opna á ýmsum stöðum á hverjum degi fram að jólum og hægt að taka
þátt í skemmtilegri jólagátu. Nánar á www.arborg.is.
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„Bara að hann hangi þurr“
-fyrsti geisladiskur Vörðukórsins kominn út

Í

nóvember kom út fyrsti diskur
Vörðukórsins á 25 ára ferli hans.
Upptökur á lögunum hófust
í mars og lauk síðastliðið vor. Á
geisladiskinum er að finna 17 lög og
hélt kórinn fjölsótta útgáfutónleika
23. nóvember síðastliðinn.
Útgáfutónleikar Vörðukórsins í
Skálholtsdómkirkju voru fjölsóttir og
flutti kórinn falleg kórlög af nýjum
geisladiski sínum, Bara að hann hangi
þurr, en auk þess tvö ný lög og ljóð
undir stjórn Eyrúnar Jónsdóttur við

undirleik Arnhildar Valgarðsdóttur á
píanó og orgel.
Nýju kórlögin voru Það er
Íslandið allt eftir Stefán Þorleifsson
við ljóð Möggu S. Brynjólfsdóttur
og lagið Heimferð eftir Möggu S.
Brynjólfsdóttur í útsetningu Stefáns
Þorleifssonar en Magga, sem er einn
af kórfélögunum, átti einnig ljóð við
lag Billy Joel, Ég mun aldrei fara frá
þér.
Á diskinum er einkar fjölbreytt

úrval laga úr ýmsum áttum. Til
dæmis er á honum lag Valgeirs
Guðjónssonar, Kveiktu á ljósi og
Skýin eftir Spilverk þjóðanna.
Yfirskriftin á tónleiknum og
diskinum er úr söngtexta Ómars
Ragnarssonar. Kórinn er fjölmennur
og Skálholtsdómkirkja var bæði þétt
setin og ómaði öll við þennan fallega
söng og kynningar á léttum nótum á
hverju verki.
Eitt helsta einkunnarlag kórsins,
Húmljóð, er við lag og ljóð Lofts
S. Loftssonar, og var það fyrsta og
síðasta lagið sem kórinn söng á
tónleiknum. Þá orti einn kórfélaga,
Sigurður Loftsson, ljóð við lag Franz
Schubert, Þú fagra list. Kórinn naut
sín vel í þeim góða hljómburði sem
dómkirkjan okkar býr yfir.
Kórfélagar sjá sjálfir um að selja
diskinn og frekari upplýsingar eru á
facebook/vordukorinn

ÓDÝR
Margskipt gleraugu
Margskipt gleraugu
Umgjörð og gler

Verð 39.900 kr

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

Hamrahlíð 17

Hús Blindrafélagsins
Sími • 552-2002
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LEIÐARI

Það gefur á bátinn
Kvótakerfið í sjávarútvegi var fest í lög fyrir 36 árum síðan og hefur
haft mikil áhrif á byggðaþróun í landinu. Frjálst framsal aflaheimilda
varð síðan til þess að áður óþekkt auðæfi urðu til við kaup og sölu á
heimildum til sjósóknar í sameiginlega auðlind
landsmanna.
Allan þennan tíma hefur verið hart deild um
kvótakerfið. Flestum er ljóst að takmarka
þurfti sókn á miðin og vernda fiskistofna sem
áttu sannarlega undir högg að sækja. Rányrkja
síldaráranna mátti ekki endurtaka sig og hefta
þurfti sóknina.
Fleiri leiðir koma til greina við að stjórna
fiskveiðum. Til að mynda sóknardagar líkt
og brúkaðir eru í Færeyjum. Kjarni málsins
og deilunnar um kerfið hefur hinsvegar hverfst um kaup og sölu
aflaheimilda. Þar er að finna rætur óréttlætis og átaka um auðlindina.
Sú staðreynd að eigendur útgerðar, handhafar kvótans, í hvaða byggð
sem er á landinu geti ákveðið að selja heimildirnar í burtu og þar með
kollvarpað byggðinni er kolsvarti bletturinn á kerfinu, ekki stýringin
sem slík. Þessi þróun átti sér stað við Suðurströndina sem nú er nánast
kvótalaus allt til Hornafjarðar.
Mestu skiptir að festa það í stjórnarskrá að þjóðin eigi auðlindina, að
nýting hennar sé tímabundin og háð sanngjörnu gjaldi. Það skapar
þjóðinni vissu um eign sína og hvernig má fara með hana.

„

Guggan, eða Guðbjörg ÍS, var
hvorki gul né gerð út frá Ísafirði
þegar frá leið sölu á henni á sínum tíma
til Samherja á Akureyri, þrátt fyrir
loforð og munnlegt samkomulag um að
svo yrði. Útgerð Guðbjargar rann inn í
Samherja 1997 og tveimur árum síðar
var saga hennar vestra öll og hún seld
til dótturfélags Samherja í Þýskalandi.

Í kjölfar Samherjaskjalanna og ásakana um mútugreiðslur fyrir
veiðiheimildir í Namibíu gefur hressilega á bátinn hjá útgerðinni í
landinu. Stór hluti almennings krefst breytinga á kerfi sem hefur alið af
sér ofsagróða og spillingu. Mikilvægustu breytingarnar snúa annarsvegar
að eignarhaldinu og hins vegar að nýtingu og gjaldtöku fyrir hana. Þá
þarf að leita leiða til að hefta framsal sem hefur í för með sér að stoðum
sé kippt undan heilu byggðalagi við sölu.
Guggan, eða Guðbjörg ÍS, var hvorki gul né gerð út frá Ísafirði þegar frá
leið sölu á henni á sínum tíma til Samherja á Akureyri, þrátt fyrir loforð
og munnlegt samkomulag um að svo yrði. Útgerð Guðbjargar rann inn í
Samherja 1997 og tveimur árum síðar var saga hennar vestra öll og hún
seld til dótturfélags Samherja í Þýskalandi.
Svipaðar sögur má segja frá öðrum stöðum þar sem allt vald um
örlög byggðar eru í höndum útgerðar sem í skjóli veiðireynslu fengu
heimildirnar á sínum tíma. Hlutdeild í þeim fengu hinsvegar hvorki
fiskverkafólkið né sjómennirnir þrátt fyrir þeirra þátt í veiðum og
vinnslu.
Leita þarf leiða til að koma á réttlæti í útgerð og vinnslu þannig að
þokkaleg sátt sé um fyrirkomulag fiskveiða. Þar skiptir auðlindaákvæði í
stjórnarskrá mestu og höft á framsali heimilda.
Björgvin G. Sigurðsson.

Ninna Sif Svavarsdóttir,
sóknarprestur í Hveragerði
skrifar jólahugvekju Suðra:
„Þegar hátíð fer í hönd búa menn
sig undir hana hver á sína vísu.“ Á
þessum orðum hefst sagan Aðventa
eftir Gunnar Gunnarsson sem margir
hafa fyrir reglu að lesa á aðventu og
má hiklaust mæla með slíkum lestri,
að draga sig út úr skarkalanum sem
fylgir desembermánuði og setjast
niður í kyrrð með góða bók.
Aðventan snýst nefnilega í
grunninn um að bíða og undirbúa.
Bíða eftir hátíðinni sem kemur og
Jesúbarninu sem kemur og hafa allt
til reiðu sem tilheyrir hátíðinni. Við
þurfum óhjákvæmilega stundum að
bíða í lífinu. Í nútímasamfélagi er hins
vegar ekki alltaf mikil þolinmæði eða
biðlund. Við erum orðin vön því að
allt gerist á ógnarhraða og viljum
vera sjálf við stjórnvölinn.
Við getum ekki alltaf stjórnað því
þegar við þurfum að bíða.
Við getum nefnilega ekki stjórnað
öllum aðstæðum lífsins. Veðrinu,
tímanum, fólkinu í kringum okkur.
Við getum hins vegar haft stjórn á því
hvernig við mætum aðstæðunum.
Hvernig við mætum biðinni.
Aðventan og biðin heyra saman.
Við
bíðum
á
aðventunni.
Mikið.
Dygð aðventunnar er að bíða ekki
í óþolinmæði heldur eftirvæntingu
og von. Leyfa okkur að hvíla í
aðstæðunum hverju sinni og upplifa
gæðin sem felast í þeim.
Þessa dagana er ég að kynna
mér bók sem heitir „Ekki gera neitt
– jólin eru að koma!“ og er á formi
aðventudagatals. Þar er fjallað um
það hvort og þá hvernig við getum
farið að nálgast jólin eins og við séum
að heyra af þeim í fyrsta sinn, eins og
jólin væru að koma í fyrsta sinn. Þar
kynnumst við t.d. Maríu, hinni sterku
og hugrökku ungu konu sem fékk
þetta óvenjulega hlutverk að fæða
son Guðs í heiminn, Jósep, unga
manninum sem lenti í þessum flóknu
aðstæðum með unnustu sinni og
öllum hinum persónum jólasögunnar
sem okkur finnst við flest þekkja. En í
bókinni segir biskupinn sem skrifaði
hana, Stephen Cottrell: „Það hlýtur
að vera hægt að halda jólin öðruvísi
en við gerum núna, að halda þau
þannig að gleðin og fyrirheitin sem
þau standa fyrir hjálpi til við að gera
lífið okkar heilt aftur“.
Markmiðið er að fá okkur til að
hugsa öðruvísi um dagana fyrir jól
en við erum kannski vön. Inntakið
er hvatning til að staldra við, hætta

að eyða um efni fram, vera heiðarleg
um það sem okkur vantar í líf okkar.
Hugsa sem svo: ef jólin væru að koma
í fyrsta sinn, hvernig vildum við
halda þau?
Staðreyndin er sú að aðventan
getur verið erfiður tími. Með mörgum
okkar búa e.t.v. sárar minningar og
sorg, við finnum væntingar okkar
sjálfra og þeirra sem eru hluti af
lífi okkar. Við finnum þrýstinginn
sem er á okkur öllum um að mæta
þessum væntingum. Það er ekki alltaf
hjálplegt og styðjandi.

„

barnið í okkur sjálfum og barnið í
Betlehem. Sambandið milli þeirra

Aðventan snýst nefnilega
í grunninn um að bíða og
undirbúa. Bíða eftir hátíðinni sem
kemur og Jesúbarninu sem kemur
og hafa allt til reiðu sem tilheyrir
hátíðinni. Við þurfum óhjákvæmilega
stundum að bíða í lífinu. Í
nútímasamfélagi er hins vegar ekki
alltaf mikil þolinmæði eða biðlund.
Við erum orðin vön því að allt gerist
á ógnarhraða og viljum vera sjálf við
stjórnvölinn.

Áskorunin okkar er að snúa
þessu svo það sé okkur sjálfum í
hag. Snúa því mennskunni í hag, því
viðkvæma, brothætta og dýrmæta
í hag. Því andspænis öllu dótinu,
hávaðanum, kapphlaupunum og
neyslunni standa tvö börn: litla

kærleikurinn sjálfur, kærleikur Guðs
til mannanna, kærleikur sem þú átt
skuldlausan og alveg skilið.
Um þetta snúast jólin.
Ninna Sif Svavarsdóttir, sóknarprestur
í Hveragerði.

Steinunn nýja komin til Hafnar
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teinunn SF-10, nýr togbátur í
skipastól Skinneyjar-Þinganess,
kom til Hafnar í Hornafirði
27. nóvember síðastliðinn. Skipið er
smíðað í skipasmíðastöðinni Vard í
Aukra í Noregi.
Fjölmenni tók á móti skipinu og
á eftir bauðst fólki að koma um borð
og skoða hið nýja og glæsilega skip
Skinneyjar- Þinganess hf.
Steinunn er sjötta skipið er
kemur til landsins í 7 skipa raðsmíða
verkefni og er þá eitt skip ókomið
til landsins en það er Þinganes sem
áætlað er að komi til Hornafjarðar
21. desember.

Steinunn er 29 metra langt og
12 metra breitt togveiðiskip. Íbúðir
eru fyrir 13 manns og lestin tekur

80 tonn af fiski. Skipstjóri er Erling
Erlingsson og yfirvélstjóri Þorgils
Snorrason.

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

LÁTTU ÞÉR
LÍÐA VEL
FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM OG HVÍLDARSTÓLUM
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ISABELLA hægindasófi.
Sjá nánar á lur.is
Svefnsófar í miklu úrvali.
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ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

GRACE hægindastóll

GENIUS LOCI tungusófi

JACOB stóll frá Calia Italia

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

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
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Leitin að Njáluhöfundi
B
ókhlaða Gunnars Guðmunds
sonar frá Heiðarbrún hefur
gefið út bókina Leitin að
Njáluhöfundi.
Gunnar
þekkja
margir því hann var um langt árabil
veiðivörður í Veiðivötnum og árið
2017 gaf bókhlaðan út 2ja binda
verk, Veiðvötn á Landmannaafrétti,
efnismikilar og fróðlegar bækur
með
skemmtilegu
myndefni.
Gunnar sem Njálusérfræðingur
birtist í sjónvarpsþáttunum „Á tali
hjá Hemma Gunn“ um svipað leiti
og bjórinn var leyfður á Íslandi. Þar
reyndi sá snjalli sjónvarpsmaður
Hemmi að reka Gunnar á gat með
spurningum úr Njálu. Gunnar stóðst
þetta próf með sóma og svaraði öllum
spurningum kórrétt.
Hér er á ferðinni afar fróðleg
bók, þar sem Gunnar gerir tilraun
til þess að finna hvaða maður ritaði
Njálu, eða a.m.k þrengja hringinn
um líklegan höfund. Í inngangi biður
Gunnar lesendur „að hafa í huga,
að meginefni bókarinnar er byggt á
athugunum hans, hugleiðingum og
meginröksemdafærslur eru hans“.
Fyrri hluti bókar Gunnars
segir frá Njálu, tilurð hennar, um

hugsanagang og þekkingarbakgrunn
höfundar og svo lífsskoðanir. Í seinni
hluta eru teknar fyrir 14 kenningar
og tilgátur um Njáluhöfund, t.d.
Helga
Hannessonar,
Benediks
Gíslasonar frá Hofteigi og Árna sonar
hans, Einars Ól. Sveinssonar, Tryggva
Þórhallssonar, Þórðar Tómassonar
og svo Matthíasar Johannessen og
Einars Kárasonar svo nokkrir séu
nefndir.
Gunnar hefur þann hátt á að kryfja
hverja tilgátu fyrir sig, greinir hvað er
rétt, hvað er ólíklegt og hvað er líklegt.

„

T.d. segir Einar Kárason að „verk eins
og Njála er skrifuð af þrautþjálfuðu
stórskáldi. Það er skrýtið, að
þegar menn giska á höfunda
fornritanna, þá er oftast leitað í
smiðju viðvaninga... Fullsannað
þykir að Njála hafi ekki verið skrifuð
fyrr en nálægt 1280 og hinn mikli
rithöfundur þess tímaskeiðs er Sturla
Þórðarson.“
Bókinni vindur fram með
skemmtilegum og áhugaverðum
hætti. Vitaskuld líkur leitinni að
höfundi Njálu aldrei en það færir

Niðurstaða Gunnars er að
Njáluhöfundur er í miklum
tengslum við Þvottá í Álftafirði,
fólkið á Keldum á Rangárvöllum og
í þriðja lagi er kunnugleiki hans í
Vestur- Skaftafelssýslu slíkur að sá
kunnugleiki byggist ekki á nokkrum
ferðum, heldur hlýtur eitthvað meira
að koma til. Getum við fundið mann
sem sameinar þetta þrennt?“

ALLAR
OKKAR
PEYSUR ERU
PRJÓNAÐAR
Á ÍSLANDI
VELJUM ÍSLENSKT

HANDPRJÓNASAMBAND
ÍSLANDS
Skólavörðustígur 19 & Borgartún 31
s: 552 1890
handknitted.is

okkur nær uppruna og rótum
þessa mikla meistaraverks að beita
kenningum fræðanna til þess að leita
hans. Engin bók hefur haft viðlíka
áhrif á mótun og menningu landsins
en sagan af vináttu, vonbrigðum,
svikum og morðbrennunni miklu.
Bók Gunnars um leitina að
höfundi hennar færir okkur enn
nær skilningi á verkinu og um leið
þjóðarkjarnarnum.
Niðurstaða Gunnars er að
Njáluhöfundur
er
í
miklum
tengslum við Þvottá í Álftafirði,
fólkið á Keldum á Rangárvöllum og
í þriðja lagi er kunnugleiki hans í
Vestur- Skaftafelssýslu slíkur að sá
kunnugleiki byggist ekki á nokkrum
ferðum, heldur hlýtur eitthvað
meira að koma til. Getum við fundið
mann sem sameinar þetta þrennt?
er spurningin sem Gunnar varpar
fram til lesenda eftir að hafa beitt
sagnfræðilegum rökum.
Hér er vel heppnuð bók sem allt
áhugafólk um Njálu mun hafa bæði
gagn og gaman af. Kannski munu

þeir Gunnar, Einar Kárason og
jafnvel Matthías Johannessen hittast
á málþingi um höfund Njálu?
Kristinn M. Bárðarson, barnakennari.

Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri Hveragerðisbæjar skrifar:

Gerum betur – alltaf, alls staðar !

A

ð vera í þjóðleið hefur ávallt
þótt eftirsóknarvert á Íslandi.
Oft hefur verið haft á orði að
vegurinn sé lífæð hverrar byggðar.
Þannig var það á árum áður og
þannig er það í dag. Í Hveragerði
hefur
Suðurlandsvegur
ávallt
verið nátengdur bæjarfélaginu og
byggðinni sem hér er. Kannski ekki
að undra þar sem í Hveragerði má
sjá fjórar kynslóðir Suðurlandsvegar
á tiltölulega litlu svæði. Hér hefur
þjóðleiðin milli Suðurlands og
höfuðstaðarins verið um aldir. Fyrst
um ævagamla þjóðleið sem enn má
sjá móta fyrir, síðan var lögð hér hin
svokallaða Eiríksbrú 1880, þá vegur
sem kenndur er við gömlu Kambana
og var í notkun frá 1894 – 1972 þegar
núverandi vegur var síðan lagður.
Langþráðar vegbætur verða að
veruleika
Enn sem fyrr er þjóðleiðin okkur
mikilvæg og í ár fögnum við
Sunnlendingar þeirri staðreynd að
langþráðar vegbætur á milli Kamba
og Selfoss eru að verða að veruleika.
Framkvæmdum er lokið við fyrsta
áfanga og útboð að fara í gang á þeim
næsta og loforð um framhald hafa
verið gefin.
Það sést best þegar ekið er um
glæsilega nýja kaflann hversu mjór
og hættulegur gamli vegurinn var/
er orðinn og löngu tímabært að
þessar lífsnauðsynlegu úrbætur á
veginum verði að veruleika. Í því
ljósi er sérlega ánægjulegt að ákveðið
hefur verið að flýta framkvæmdinni í
heild sinni og jafnframt að bæta við
áföngum nær höfuðborgarsvæðinu.
Greiðar samgöngur tryggja
þjónustu
Hinn nýi vegur er afar þakklát
framkvæmd.
Ekki síst þeim
fjölmörgu sem á undanförnum árum
hafa flutt hingað austur fyrir fjall
þrátt fyrir að sækja áfram vinnu á
höfuðborgarsvæðinu en einnig þeim
sem sækja vinnu og þjónustu á milli
sveitarfélaganna hér fyrir austan fjall
og þeir eru margir. Því hér hefur
fyrir löngu orðið til eitt atvinnuog þjónustusvæði sem byggir á
sérstöðu og fjölbreytni þeirra öflugu
byggðakjarna sem hér eru.
Góð þjónusta þrátt fyrir fjölgun
Það hefur verið undravert að fylgjast
með fjölgun íbúa á svæðinu að
undanförnu og ánægjulegt að sjá
hversu margir hafa fundið sér stað
hér fyrir austan fjall. Í Hveragerði
fjölgar sem aldrei fyrr þrátt fyrir

að bæjarstjórn hafi stýrt eftir bestu
getu framboði lóða og uppbyggingu
í bænum með það að markmiði að
framúrskarandi þjónusta sé ávallt
í boði. Fyrir nýja íbúa sem færa
fjölbreytni og líf í samfélagsflóruna
erum við þakklát. Með fleiri íbúum
kemur fjölbreyttari þjónusta og við
höfum svo sannarlega notið góðs af
því Hvergerðingar. Enda sýnir fjöldi
veitingahúsa og önnur afþreying í
bæjarfélaginu að mannlífið blómstrar
sem aldrei fyrr.
Ánægja íbúa er vegurinn til
framtíðar
Nýr þjóðvegur kemur til með að
færast fjær byggðinni í Hveragerði.
Með þeirri færslu verða til ný hverfi
og ný tækifæri. Hveragerði er í
þjóðleið í dag og við munum verða
í þjóðleið til framtíðar. Þannig mun
bæjarfélagið blómstra og verða enn
öflugra en það er í dag.
Við sem skipum bæjarstjórn
Hveragerðisbæjar erum samhentur
hópur sem í sameiningu vinnum að
því að samfélagið hér verði ávallt í
fremstu röð. Það hefur tekist svo
eftir er tekið en Hveragerðisbær
hefur undanfarin ár skipað sér í
fremstu röð sveitarfélaga þegar spurt
er um ánægju íbúa með þjónustu síns
bæjarfélags í íbúakönnun Capacent/
Gallup. Það er besti vitnisburður sem
hægt er að hugsa sér.
Ánægja íbúa er okkar þjóðleið –
okkar vegur til framtíðar.
Ég óska lesendum öllum gleðilegra
jóla og þakka ánægjulegar samveru
stundir og samskipti á árinu sem er
að líða.
Aldís Hafsteinsdóttir, bæjarstjóri
Hveragerðisbæjar.

Getur þú hugsað þér
gleðilega hátíð án rafmagns?

Sæmundur, verkstjóri
vinnuflokks í Borgarnesi

Við hjá RARIK óskum viðskiptavinum, samstarfsmönnum og landsmönnum öllum
gleðilegra jóla með von um gott og orkuríkt ár. Við munum eins og áður leitast við
að svara orkuþörf viðskiptavina yfir hátíðarnar, með öruggum hætti.

www.rarik.is
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„Hjálpum börnum heimsins“
og gakktu til liðs við okkur í
Kiwanis!
K

iwanis
er
alþjóðleg
þjónustuhreyfing
manna
og kvenna sem hafa það
að markmiði að taka þátt í að
bæta samfélagið og láta gott af sér
leiða undir kjörorðinu: „Hjálpum
börnum
heimsins“.
Hreyfingin
leggur áherslu á manngildi og eflingu
félagskenndar meðal félagsmanna.
Hver Kiwanisklúbbur reynir að þjóna
sem best því samfélagi þar sem hann
starfar. Í Kiwanis eru kvenna-, karlaog blandaðir klúbbar og er hreyfingin
ávallt tilbúin að aðstoða við stofnum
nýrra klúbba og taka við nýjum
félögum. Það þarf aðeins að senda
póst á seinars@kiwanis.is og biðja um
að vera með.
Kiwanisklúbburinn
Ós
á
Hornafirði hefur starfað í 31 ár og
stendur nú til að stofna kvennaklúbb.
Haldinn var kynningafundur í
október með þátttöku umdæmis
stjóra og fjölgunarnefndar og
Kiwanisklúbbnum
Freyju
á
Sauðárkróki. Mikil hugur er hjá
konunum um að hittast næst í
nóvember og hafa nokkrar sem ekki
komust á fundinn haft samband
um að þær ætli að vera með.
Freyjurnar uppfræddu konurnar á
Höfn í gegnum netið um Kiwanis og
starfsemi klúbba. Þær eru tilbúnar
tl að aðstoða nýjan klúbb og leiða
þær í gegnum ferlið til stofnunar
kvennaklúbbs. Þær ætluðu að vera
á staðnum en veðrið setti strik í
reikninginn. Konur í Sveitarfélaginu
Hornafirði eru hvattar að senda póst
á seinars@kiwanis.is ef þær vilja vera

með eða leita að hópnum Konur í
Kiwanis Höfn á Facebook og biðja
um að bætast í hópinn.
En hvað gerir Kiwanisklúbburinn
Ós fyrir samfélagið? K úbburinn
hefur styrktarsjóð til að halda utan
um ágóða af verkefnum klúbbsins.
Árlega eru tíu bágstaddar fjölskyldur
styrktar í kringum jólin og nýtist hluti
af jólatréssölunni í það. Ós hefur styrkt
grunnskólann og framhaldsskólann
með veglegum gjöfum gegnum
árin. Heilbrigðisþjónustan hefur
fengið sinn hluta af söfnunarfé til
tækjakaupa og ýmsar safnanir hafa
verið til hjálpar langveikum börnum.
En ágóði af árlegri jólatrjásölu,
páskabingói og Groddaveislu fer í
Styrktarsjóð Óss og er þaðan veitt út
til samfélagsins.
Nefna má að í gangi er hjá
Kiwanisumdæminu að stofna fleiri
klúbba á Suðurlandi og stofnuð hefur
verið fésbókarhópurinn
Kiwanis
væntanlegt í Rangárvallasýslu og eru
allir áhugasamir hvattir til að ganga
í hópinn eða senda póst á kiwanis@
kiwanis.is
Þau verkefni Kiwanis
hreyfingar
innar á Íslandi sem eru hvað þekktust
er sala á K-lyklinum sem er seldur
undir kjörorðinu „Gleymum ekki
geðsjúkum“. Með þessu átaki hefur
hreyfingin styrkt geðverndarmál frá
árinu 1974 fyrir á fjórða hundrað
milljóna og vakið athygli á þessum
sjúkdómi sem enn í dag er oft
mikið feimnismál. Síðast í núna í
september var Kiwanis að styrkja
BUGL og PIETA-samtökin með

Umdæmisstjóri Tómas Sveinsson, Haukur Sveinbjörnsson formaður Fjölgunarnefndar og Svavar Svavarsson
umdæmisféhirðir

Frá vinsti eru félagar í Ós. Haukur, Stefán Brandur, Sigurður Einar og Jón Áki

Haukur Sveinbjarnarson sæmdur sem Heiðursfélagi í Kiwanisklúbbum Ós af forseta Ós Jóni Áka Bjarnasyni

Konur á kynningafundi um stofnun á Kiwanisklúbbi á Höfn

20 milljónum sem kom úr síðustu
söfnun á K-lyklinum. Þá þekkja
flestir hjálmaverkefnið þar sem
markmiðið er að stuðla að öryggi
barna í umferðinni með því að gefa
öllum í fyrsta bekk grunnskóla
reiðhjólahjálma. Þetta var gert að
landsverkefni árið 2003 og hefur
aðalstyrktaraðili verkefnisins um
árabil verið Eimskip.
Á heimsvísu hefur hreyfingin
unnið þrekvirki í mörgum málefnum
eins og að útrýma joðskorti í
heiminum, en þetta verkefni

var í samstarfi við UNICEF.
Hreyfingin hefur einnig unnið
að
stífkrampaverkefni
MNT
(Maternal/Neonatal Tetanus) með
UNICEF en það snýst um að lækna
fæðingarstífkrampa
til
bjargar
mæðrum og ófæddum börnum
þeirra í 39 löndum. Í dag eru 12
lönd ennþá að berjast við stífkrampa
en í 27 löndum hefur tekist að eyða
honum og verður Kiwanishreyfingin
á fullu með í því verkefni þangað til
sigur hefur unnist.
Á landsvísu viljum við bæta við

fleiri verkefnum í þágu barna og til að
efla starf okkar og gera hreyfinguna
öflugri. Því hvetjum við alla sem vilja
starfa í skemmtilegum félagsskap og
láta um leið gott af sér leiða að slást
í hópinn. Þá vil ég þakka fyrir hönd
hreyfingarinnar allan þann stuðning
við safnanir og starf okkar í gegnum
tíðina.
Með Kiwaniskveðju
Sigurður Einar Sigurðsson
Umdæmisritari og félagi í
Kiwanisklúbbnum Ós
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Tæpitungulaust
eftir Jón Baldvin Hannibalsson – bókarkafli

T

ilefni þessarar bókar er
að vekja upp umræðu um
jafnaðarstefnuna,
sögulegt
hlutverk hennar í að breyta
þjóðfélaginu í anda mannréttinda og
mannúðar. Hún svarar spurninginni:
Á jafnaðarstefnan erindi við fólk í
velferðarríkjum samtímans og í náinni
framtíð?
Lífsskoðun
jafnaðarmannsins
Jóns Baldvins Hannibalssonar kemur
hér fram í sögulegu ljósi. Hann fer
með lesandann fram og til baka í
Íslandssögunni til að bregða birtu
á orsakir og afleiðingar Hrunsins
og auðlindapólitík og efnir til
raunsærrar umræðu um stöðu Íslands
í samfélagi þjóða í nánustu framtíð.
Jafnaðarmaðurinn dýpkar sýn okkar
á norræna módelinu, sem ögrun
gegn nýfrjálshyggjunni og spyr hvers
vegna flestir jafnaðarmannaflokkar
Evrópu hafa brugðist því að mæta
þessari ögrun.
Úr kaflanum Mannréttindabarátta í
100 ár
Í tilefni af 100 ára afmæli
Alþýðuflokksins, birtist fyrst í
Vestfirðingi 8. Mars 2016
Þegar Alþýðuflokkurinn fagnaði 70
ára afmæli sínu 1986, gerði Bryndís
heimildamynd með viðtölum við
marga brautryðjendur, þ.á. m.
Guðmund Jónsson, skósmið á Selfossi,

sem þá var einn eftirlifandi þeirra,
sem sátu stofnfund Alþýðuflokks/
Alþýðusambands í Bárubúð við
tjörnina í Reykjavík 1916. Aðspurður,
hvers vegna Alþýðuflokkurinn hefði
aldrei náð því að verða ráðandi
fjöldaflokkur jafnaðarmanna eins
og annars staðar á Norðurlöndum,
svaraði hann: „Veistu það ekki, væna
mín? Það er af því að við gerðum
þau mistök að kenna hreyfinguna
við alþýðuna. Íslendingar eru svo
snobbaðir, að um leið og þeir hafa
komist í álnir, eignast eitthvað, vilja
þeir gleyma uppruna sínum. Þeir
vilja ekki tilheyra alþýðunni. Þeir líta
stærra á sig en svo!
Þetta
er
klassisk
skýring.
Hún er partur af bágbornu gengi
jafnaðarmannaflokka
í
Evrópu
á
tímabili
ný-frjálshyggjunnar
s.l. tvo áratugi. Stéttastjórnmálin
tilheyra
fortíðinni,
að
sögn.
Einstaklingshyggjan hefur orðið alls
ráðandi. „Það er ekkert til sem heitir
þjóðfélag – bara einstaklingar“, sagði
Járnlafðin Thatcher. Og lýsir vel
sýn ný-frjálshyggjunnar á mann og
þjóðfélag. Samstaða þeirra, sem eiga
undir högg að sækja, er ekki lengur
sú sem hún var.
En á þá jafnaðarstefnan ekkert
erindi lengur við það fólk, sem
leitar ekki framar stuðnings af
afli samstöðunnar – þar sem hver
er sjálfum sér næstur? Hafa ekki
grunngildi
jafnaðarstefnunnar

um frelsi, jafnrétti og bræðralag
(samstöðu) sigrað? Höfum við
kannski þegar útrýmt fátækt og
ójöfnuði? Sér ekki velferðarríkið fyrir
þörfum þeirra, sem minna mega sín
og á þurfa að halda?
Ef við svipumst um í heiminum
og í okkar eigin samfélagi, er fátt
sem bendir til þess , að við getum
með góðri samvisku svarað þessum
spurningum játandi. Ójöfnuðurinn
milli ríkra og fátækra innan hinna
þróuðu þjóðfélaga á Vesturlöndum
hefur ekki verið meiri frá því
áður en áhrifa jafnaðarstefnu og
verkalýðshreyfingar fór að gæta
snemma á seinustu öld. Samkvæmt
nýlegri skýrslu frá Alþjóðabankanum
er nú svo komið, að rúmlega 60
auðjöfrar ráða yfir meiri eignum en
fátækari helmingur mannkyns, þrír
og hálfur milljarður manna.
Ójafnaðarþjóðfélagið
Í forysturíki lýðræðisins, Banda
ríkjunum, er svo komið, að erfingjar
einnar fyrirtækjasamsteypu munu
fá í arf meiri eignir en 40% hinna
efnaminni landa þeirra. Helmingur
af öllum fjármagnstekjum kemur í
hlut 1% íbúanna. Bandaríkin – helsta
tilraunastöð ný-frjálshyggjunnar – er
orðið mesta ójafnaðarríkið í hinum
þróaða heimshluta. Og eftir höfðinu
dansa limirnir.
Á tímum bóluhagkerfisins fyrir
Hrun upplifðu Íslendingar það,

að örfámennur hópur, sem réði
yfir nýeinkavæddum bönkum og
fjármálastofnunum, gat stofnað
til skulda, sem námu tífaldri
þjóðarframleiðslu Íslendinga. Þegar
kom að skuldadögum eftir Hrun,
báru þeir enga ábyrgð. Gróðinn hafði
verið einkavæddur, en skuldirnar átti
að þjóðnýta. Skattgreiðendur báru
skaðann.
Þar með hefur sjálfur þjóðfélags
sáttmálinn, sem á að heita að gildi um
markaðskerfi í lýðræðisþjóðfélagi,
verið rofinn. Sá óorðaði sáttmáli felst í
því, að hverjum og einum er frjálst að
auðgast af eigin rammleik fyrir eigið
fé, að því tilskyldu, að viðkomandi
greiði skatta og skyldur til þess
samfélags, sem skapar verðmætin.
Við hvorugt hefur verið staðið.
Þjóðin bar skaðann. Og nú, þegar við
erum að byrja að jafna okkur eftir
áfallið, m.a. vegna hagstæðra ytri
aðstæðna, bendir flest til, að það eigi
að endurtaka sama leikinn.
Hópur vildarvina fær að kaupa
hlutabréf á sérkjörum í Símanum,
sem var einu sinni þjóðareign.
Allt bak við byrgða glugga.
Greiðslukortafyrirtæki,
sem
er
sérstök auðsuppspretta í rafrænu
bankakerfi, er selt á gjafvirði hópi
fjárfesta, þar sem föðurbróðir
fjármálaráðherrans fer fremstur í
flokki. Tryggingarfélög, sem hafa
oftekið iðgjöld af viðskiptavinum,
greiða örfámennum hópi eigenda
arð, sem er sóttur í tjónasjóðinn og
nemur hærri upphæðum en hagnaður
fyrirtækjanna á ári. Þetta eru bara
nýjustu tíðindin af vettvangi dagsins.
Löglegt en siðlaust var einu sinni
sagt. En í virku lýðræðisþjóðfélagi,
þar sem löggjafarsamkoman á
að gæta almannahagsmuna, væri
löggjafarvaldinu beitt til að uppræta
siðleysið.

Lausnir
Því hugarástandi, sem nú ríkir
meðal þorra almennings, er best
lýst með einu orði: VANTRAUSTI.
Sjálft Alþingi er rúið trausti,
stjórnmálaflokkar, stjórnmálamenn,
forystumenn í atvinnulífi, jafnvel
vörslumenn lífeyrissjóða, fjölmiðlar
– flestir eru þessir aðilar rúnir trausti
eftir Hrun. Hvað er til ráða? Það
er ár til kosninga. Það gætu orðið
þýðingarmestu kosningar í sögu
lýðveldisins. Allir vita, að nú þarf að
ná samstöðu um stóru umbótamálin
– kerfisbreytingu til frambúðar.
Við vitum öll, hver stóru málin eru:
Ný stjórnarskrá, sem tryggir þjóðinni
virkt lýðræði. Málskotsréttinn til
þjóðarinnar um að leggja stórmál
undir í þjóðaratkvæðagreiðslu, þegar
stjórnmálaforystan á Aþingi bregst.
Jafn atkvæðisréttur, einn maður –
eitt atkvæði. Sameign þjóðarinnar á
auðlindum innsigluð í stjórnarskrá,
sem og krafan um, að þjóðin fái
réttmætan arð af auðlindum sínum.
Húsnæði á viðráðanlegum kjörum
handa nýrri kynslóð, sem hefur verið
úthýst. Þetta eru næg verkefni til að
sameinast um á nýju kjörtímabili.
Renniði yfir stiklurnar um stóru
málin, sem Alþýðuflokkurinn, með
atbeina
verkalýðshreyfingarinnar,
náði fram almenningi til hagsbóta
á s.l. hundrað árum. Hvernig fórum
við að því? Með því að beita afli
samstöðunnar – þrátt fyrir allt
sundurlyndið. Með því að beita
lýðræðinu gegn auðræðinu. Við
þurfum að gera það aftur. Við getum
það. Vilji er allt sem þarf.

Við eigum vogina fyrir þig!
Allar vogir fyrir iðnaðinn.
vogir@vogir.is - 433-2202
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Lkl. Dynkur sótti Skaftholt heim
M

iðvikudaginn 27. nóv
ember heimsótti Lkl.
Dynkur
sjálfseigna
stofnun
ina Skaftholt, Skeiða- og
Gnúp
verja
hreppi, heim og tók
Gunnþór Guðfinnsson, forstöðu
maður stofnunarinnar á móti félögum
og kynnti þeim starfsemina.
Í Skaftholti hefur verið heimili
og vinnustaður fólks með fötlun og
þeirra sem þurfa á vernduðu umhverfi
að halda frá árinu 1980. Dynkur
hefur styrkt starf stofnunarinnar með
tækjakaupum á smíðaverkstæðið
þar sem íbúar taka sér ýmislegt fyrir
hendur.
Myndir bgs.

2019 ÁRGERÐIN AF TON
HAFIÐ SAMBAND Í SÍMA

VERIÐ VELKOMIN Í SÝNI

Löggilding, skoðun og ísetningar á ökuritum og hraðatakmörkurum

Við erum með nýjustu og fullkomnustu
tæki sem boðið er upp á frá VDO til að mæla
og stilla allar gerðir af digital og analong ökuritum
Endilega hafið samband og sjáið hvort við getum ekki leyst ykkar mál.
Ágúst Magni, sími 896 1083, agustm@vikverkstaedi.is, vikverkstaedi.is

Mælar á allar
gerðir vagna

T408-3

1000W 60V
með hljómflutningstækjum.

370.000 kr.

Vík verkstæði

Funahöfða 17,
110 Reykjavík
ehjól
ı Austurmörk

4 ı 81
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Er ek k i k o m i n n tí m i á j ó l ahj ó l f y r i r
ömm u o g af a e ð a m ö m m u o g pabba?

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER

2019 ÁRGERÐIN AF TONGLI VINSÆLU RAFMAGNSHJÓLUNUM ER KOMIN.
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Björn og Sveinn eftir Megas
útgáfuhátíð í Ægisgarði á fimmtudag

B

jörn og Sveinn heitir skáldsaga
Megasar sem út er komin hjá
Bókaútgáfunni Sæmundi.
Skáldsagan Björn og
Sveinn rekur ferðalag feðga
um næturlíf og undirheima
Reykjavíkur og fýsnir þeirra
grimmar. Þótt þeir séu á
ferð í nálægum samtíma,
liggja rætur þeirra þó djúpt í
íslenskri fortíð og sagnasjóði,
þar sem eru feðgarnir AxlarBjörn og Sveinn skotti á
16. og 17. öld. Aukheldur
telja þeir til frændsemi við
öllu frægari kumpána losta
og glæpa, ekki síst þann
Don Juan sem helst á óperu
Mozarts, Don Giovanni, líf
sitt að þakka.
Það
sætti
tíðindum
þegar
þessi
skáldsaga
Megasar kom fyrst út árið
1994. Hún hlaut blendnar
viðtökur, margir kváðust
fátt sjá annað en mislukkaða
skáldskapartilraun,
ill
skiljan
legan vaðal og
amfetamín
bólginn - texta.
Aðrir lofuðu hugrekki og frumleika
höfundar og sögðu magnaða sögu
hér á ferð, engum líka í íslenskum
bókmenntum, róttæka hvað stíl og
hugmyndir snertir - magnað samtal
við avant-garde heimsbókmenntanna
sem birtist hvað skýrast í skáldskap

Sólardansinn

Sólardansinn er safn örsagna eftir
Þóru Jónsdóttur.

Þ

óra Jónsdóttir skáld og
myndlistarmaður (f. 1925)
hefur fyrir löngu skipað sér
í fremstu röð íslenskra ljóðskálda.
Eftir hana liggur fjöldi ljóðabóka, auk
ljóðaþýðinga og örsagna.
Hér sýnir hún snilldartök
sín á lausu máli í lágstemmdum
örsögum þar sem teflt er saman
draumkenndum
minningabrotum
og óvenju skarpri sýn á samtímann.
Sögur Þóru hvíla á gömlum merg en
eru um leið býsna nútímalegar.

Maríumyndin endurútgefin

B

súrrealista og sporgöngumanna
þeirra á liðinni öld.
Þessari endurútgáfu fylgir ritgerð
eftir Geir Svansson um list Megasar.

ókaútgáfan Sæmundur hefur
endurútgefið skáldsöguna
Maríumyndin eftir leikrita
skáldið
Guðmund
Steinsson
(1925-1996). Eftirmála ritar María
Kristjánsdóttir leikstjóri.

Höfuðstafur

H

öfuðstafur eftir Gunnar J.
Straumland er safn ljóða,
kvæða
og
lausavísna.
Bókinaprýða litprentuð myndverk
eftir höfundinn, en hann hefur haldið
fjölda myndlistarsýninga hér heima og
erlendis.
Gunnar J. Straumland er kennari,
myndlistarmaður og kvæðamaður.
Hann fæddist á Húsavík, af þingeyskum
ættum í móðurætt en föðurætt hans er
úr Skáleyjum á Breiðafirði.
Frá unglingsárum hefur Gunnar
ort, bæði háttbundin kvæði og frjálsari
í formi. Undanfarna áratugi hefur
hann einbeitt sér að margbreytileika
íslenskra bragarhátta og yrkir undir
fjölbreyttum háttum. Hann er virkur
í starfi Kvæðamannafélagsins Iðunnar
og Kvæðamannafélagsins Snorra
í Reykholti. Ljóð hans, kvæði og
lausavísur hafa víða birst í safnritum,
tímaritum og blöðum en Höfuðstafur
er hans fyrsta bók.

sér áður en hann sneri sér alfarið að
leikritun.
Í eftirmála er rakinn ferill
höfundarins og áhrif hans á íslenska
leikritun, leikhús og bókmenntir.

Í kyrrlátu þorpi á Kanaríeyjum
eiga þau um hríð samleið,
heimsmaðurinn
Felix
og
heimastúlkan og dansmærin María.
Ástarsaga þeirra er lágstemmd og
ljóðræn en stíllinn leynir á sér og
spennan liggur í því ósagða.
Maríumyndin kom fyrst út árið
1958 og er önnur tveggja skáldsagna
sem Guðmundur Steinsson sendi frá

KVEIK JUM
Á PERUNNI
Rafiðnaðarsamband Íslands sendir
jóla- og baráttukveðjur til allra
landsmanna á nýju ári.
Kveikjum á perunni og krefjumst
hærri launa, styttri vinnutíma
og húsnæðis fyrir alla!
Rafiðnaðarsamband
Íslands í 50 ár

Rafiðnaðarsamband Íslands
er stoltur bakhjarl UN Women

Aðildarfélög
sambandsins:

Gleðileg jól
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Samstöðu- og
styrktarpartý fyrir Elvar

S

elfyssingurinn
Elvar
Geir
Sævarsson veiktist alvarlega
og óvænt þann 22. ágúst
síðastliðinn. Vinir hans hafa boðað
til samstöðu- og styrktarpartýs
á Hard Rock Café í Reykjavík
föstudagskvöldið 6. desember þar
sem fjöldi listamanna kemur fram.
Meðal þeirra sem stíga á stokk
eru Flekar, Morðingjarnir, Kolrassa
krókríðandi, Skálmöld, Sólstafir og
HAM.
Elvar hefur lengi verið viðriðinn
tónlistarbransann og spilað á gítar
með fjölda hljómsveita auk þess sem
hann starfar sem hljóðmaður hjá
Þjóðleikhúsinu.
„Það er áfall að vera kippt út úr
sínu eðlilega lífi á augabragði og þá
er gott að finna að maður er ekki
einn,“ segir Stefán Magnússon, vinur
Elvars og einn þeirra sem standa að
tónleikunum. „Það er dýrt að verða
veikur og því fylgir vinnutap og

við viljum síst af öllu að Elvar Geir
hafi fjárhagsáhyggjur þegar hann á
eingöngu að vera að einbeita sér að
því að ná bata.“
Vonandi geta sem flestir mætt á
tónleikana á föstudagskvöldið, en

þeir sem sjá sér ekki fært að mæta
geta lagt inn á styrktarreikning sem
opnaður hefur verið fyrir Elvar, nr:
0370-22-018601, kt. 120583-3609.

Jólatónleikar Midgard
Base Camp 2019
-Unnur Birna, Hera Björk
og hljómsveit Bjössa Thor.

U

nnur Birna og Björn
Thoroddsen
ásamt
hljómsveit
hafa
spilað
víðsvegar um gjörvalt landið 2019
við mikinn fögnuð nær og fjærstaddra.Þau ætla að slá í endann
á árinu með smá jólagleði á fáum
útvöldum stöðum.
Þann 14. desember verða þau á
Midgard Base Camp og koma með
jólaandann, gleði og gæði. Þau verða
ekki ein því Dívan Hera Björk mun
einnig koma fram á þessum tilteknu
tónleikum en hún og Björn ferðuðust
í sumar hringinn í kringum landið
við góðan orðstýr.

Með þeim leika Sunnlenska
Rhytma-parið Skúli Gíslason á
Trommur Sigurgeir Skafti Flosason
á Bassa.
Það er nokkuð ljóst að hér stefnir
í eftirminnilega kvöldstund. Að
hér finni allir eitthvað við sitt hæfi.
Forsala miða verður auglýst fljótt en
hafa skal það í huga að takmarkað
magn miða er í boði.
Hlökkum til að sjá ykkur.
Kærar kveðjur.
Unnur, Hera og Bjössi.

Mynd: Guðmundur Karl/sunnlenska.is
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skotbómulyftara
HANNAÐUR TIL AÐ

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

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

Góð viðgerða- og varahlutaþjónusta
Manitou er þarfasti þjónninn í dag
til lands og sveita
PON Pétur O. Nikulásson ehf. | Melabraut 21, 220 Hafnarfjörður | Sími: 580 0110 | pon.is

Grenndarstöð
í Árborg –
tilraunaverkefni

S

veitarfélagið Árborg hefur
nú
tilraunaverkefni
með
fyrstu grenndarstöð innan
sveitarfélagsins.
Grenndarstöðin
verður staðsett vestan við bílastæði
Sunnulækjarskóla.
Grenndarstöðin
er
hugsuð
sem yfirfall frá heimilum á bláu
tunnunni og má koma með allan
endurvinnanlegan heimilisúrgang.
Gilda hér sömu reglur og um
bláu tunnuna hvað varðar þá
flokka sem má henda. Hægt er
að nálgast nánari upplýsingar um
flokkana á vefsíðu Árborgar sem
og vefsíðu Íslenska gámafélagsins.
Að auki er hægt að koma með
smáhluti úr gleri og postulíni til
endurvinnslu í grenndarstöðina í
sérmerkt hólf.
Verkefnið snýst um að auka
þjónustu við íbúa sveitarfélagsins,
og mun standa í þrjá mánuði. Að
því búnu verður reynslan metin
út frá athugasemdum frá íbúum,
þjónustuaðila og starfsmönnum
sveitarfélagsins auk þess sem reynslan
af umgengni íbúa mun vega þungt. Ef
vel tekst til, þá eru uppi hugmyndir
um að bæta við grenndarstöðvum
á fleiri staði innan sveitarfélagsins.
Biðlað er til íbúa og gesta að ganga
vel um stöðina og ekki skilja eftir
endurvinnanlegan heimilisúrgang
við stöðina ef hún er full, heldur
tilkynna að það þurfi að losa
í síma 480-1900. Starfsmenn
þjónustumiðstöðvar munu vakta

stöðina til að byrja með og út frá
þeirri vöktun losunartíðni skipulögð.
Hvað má flokka?
Bylgjupappa o t.d. pizzakassar—
má losa beint í stöðina·
Sléttan pappa og fernur o t.d.
morgunkornspakkar, eggjabakkar og
pappírsrúlluhólkar – má losa beint í
stöðina
Dagblöð og tímarit og einnig
umslög, skrifstofupappír og annan
prentpappír – má losa beint í stöðina
Plastumbúðir og allar umbúðir úr
hörðu eða mjúku plasti, t.d. plastpoka,
hreinsiefnabrúsa, skyrdósir og plast
filmu – má losa beint í stöðina.
Málma og t.d. niðursuðudósir,
álpappír, krukkulok og sprittkerta
koppar og þarf að losa beint í stöðina,
ekki í pokum.
Muna að fjarlægja allar matar– og
efnaleifar og minnka umfang umfang
umbúða eins og hægt er, t.d. með því
að brjóta saman kassa.

ÆVINTÝRALEGT OG
SKEMMTILEGT LÍF
Halldór Einarsson – Dóri í Henson – er sagnamaður af Guðs náð. Ævisaga hans er hlaðin
skemmtilegum sögum af sigrum og ósigrum – en alltaf er hann léttur í lund! Atburðirnir
sem Halldór lýsir eru af öllu tagi, sumt er kostulegt, annað á alvarlegri nótum. Lífsháski á
Melavellinum. Morð og mannrán í villta austrinu eftir fall Berlínarmúrsins. Saklausir
hrekkir sem gátu undið illilega upp á sig. Sterkasti jólasveinn í heimi.

ÁRNASYNIR

Magnús Guðmundsson skrifar sögu Halldórs og dregur upp einlæga og ævintýralega
mynd af einstökum manni.

M.A.
VIÐ SÖGU KOMA
ÐUR
VALDAMESTI MA
EIMSINS,
KNATTSPYRNUH
ROD STEWART,
GEORGE BEST,
RSSON,
JÓN PÁLL SIGMA
HEMMI GUNN …

3.
Metsölulisti
Eymundsson
Handbækur /
Fræðibækur /
Ævisögur

bjartur-verold.is

11. tölublað
5. árgangur

Alvöru græja
Hámarks þyngd notanda: 130 kg.
Halli 0 til 15%
3 hp mótor
12 prógröm
Hátalarar og MP3
Hraði 3-16 km/klst
Stærð brautar: 47x133 cm

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
amundi@fotspor.is

Verð 99.000 kr.

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

Bíldshöfða 16
Sími: 661-1902

Með sigg á
sálinni

Þ

egar tveir miklir sagna
meistarar sem hafa verið
nánir vinir frá unglingsárum
leggja saman í púkk er viðbúið að
útkoman verði safarík og skrautleg. Í
bókinni Með sigg á sálinni segir Einar
Kárason rithöfundur frá ævi Friðriks
Þórs Friðrikssonar, allt frá bíódögum
og sveitasögum bernskunnar til
Óskarsverðlaunatilnefningar
og
kynna leikstjórans af stórstjörnum af
ýmsu tagi.
Lífsferill Friðriks Þórs hefur verið
bæði ævintýralegur og öfgafullur.
Hann hefur legið milli heims og
helju á gjörgæsludeild í Þessalóníku
við hliðina á sundurskotnum
eiturlyfjabarón; verið handtekinn
um nótt í Brasilíu sem grunaður
hryðjuverkamaður; rekið umsvifa
mikið fyrirtæki og misst aleiguna; veitt
marga stórfiska sem ekki minnka neitt
að ráði í frásögnum þeirra félaganna;
gert kvikmyndir um norræna kúreka,
braggabúa, skyttur og fálkaþjófa,
alheimsengla og einhverfu – og er þá
fátt eitt talið.
Í bókinni er sagt frá fjölmörgum
litríkum
karakterum,
sumum
heims
þekktum, öðrum af botni
mannfélagsins og ýmsum þar á milli
– en alltaf tekst þeim Friðriki og
Einari að draga fram gamanmál eða
örlagasögur sem gera þá minnisstæða.

Sagnasjóður handa nýrri öld
Íslendingasögur og þættir
í nýrri og glæsilegri fimm binda heildarútgáfu

„Íslendingasögurnar eru úrvalsverk
heimsbókmenntanna og fá enn nýtt
líf í þessari vönduðu útgáfu Saga
forlagsins. Þær hafa öllu öðru fremur
skapað og styrkt vitund Íslendinga
sem þjóðar við útmörk Evrópu og
verið okkur siðferðislegur leiðarvísir
og vísidómsbrunnur. Enn eru þær
sístarfandi að mótun okkar og mikilvægi þeirra er augljóst á hvaða tímum
sem er - og kannski sérstaklega nú á
okkar dögum.“
Arnaldur Indriðason:

„Við Íslendingar eigum engar fornar
borgir með höllum og höfuðkirkjum,
listasöfnum eða háskólum. En við
eigum fornar bækur með listaverkum
á borð við Íslendingasögur og það eru
okkar dýrgripir, hallir og höfuðkirkjur,
listasöfn og háskólar.“
Einar Kárason:

„Íslendingasögurnar bjóða okkur að
setjast við fótskör formæðra okkar og forfeðra þar sem við heyrum þau sjálf segja frá
sigrum sínum og sorgum, vonum og ótta. Enn berst
þaðan hvinur af sverðum og gustur hnífbeittra orða.“
Gerður Kristný:
Ritstjórar útgáfunnar eru Aðalsteinn Eyþórsson, Bragi Halldórsson, Jón Torfason, Sverrir Tómasson og Örnólfur Thorsson.
Útgáfan er skreytt 40 myndum eftir dönsku listakonuna Karin Birgitte Lund.

Margrét Ásta Guðjónsdóttir
Sverrir Einarsson
Kristín Ingólfsdóttir

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

síðan 1996

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Útgáfan er aðgengileg og læsileg, sögurnar 40 og þættirnir
51 eru á nútímastafsetningu og þeim fylgja ítarlegir formálar
sem greiða götur um veröld sagnanna, vandaðar orðskýringar, vísnaskýringar og nafnaskrá auk greina og mynda sem
varpa ljósi á húsakost og híbýli, skip og siglingar, vopn og
verjur. Þá fylgir útgáfunni

sagnalykill sem nýtist þeim sem vilja skyggnast dýpra í
sagnaheiminn, skoða sambærilega þætti í fleiri en einni
sögu, hvort sem áhuginn beinist að bardögum og vígum,
haugum, dysjum og helgum fjöllum eða útræði og hlunnindum, aflraunum og líkamsburðum eða draugum og reimleikum, svo nokkur dæmi séu nefnd.

Bækurnar fimm eru einstaklega vandaðir prentgripir

vinland@centrum.is • sími: 8937719 • 5627950 • www.sagaforlag.is

VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA? AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

