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Matthías
er yngsti
sveitarstjórnarmaður landsins

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

M

atthías Bjarnason frá Blesastöðum í
Skeiða- og Gnúpverjahreppi er yngsti
sveitarstjórnarmaður landsins, ný
orðinn 18 ára gamall. Hann var kjörinn í sveitarstjórn Skeiða- og Gnúpverjahrepps og situr þar í
meirihluta. Matthías segist ætla fyrst og fremst að
leggja áherslu á íþrótta- og lýðheilsumál.
„Mín málefni eru mikið unga fólkið, ungt
fólk og allt sem því við kemur. Ég hef líka mikinn
áhuga á íþrótta- og lýðheilsu í sveitarfélaginu, svo
náttúrulega húsnæðismál og fleiri skemmtileg
verkefni,“ segir Matthías.
Mynd: Magnús Hlynur Hreiðarsson.

Vír og lykkjur ehf
www.viroglykkjur.is - viroglykkjur@internet.is
772-3200/692-8027

FALLEGIR LEGSTEINAR
Opið: 10-17
alla virka daga

Verið velkomin

Setmótið
á Selfossi

Humarhátíð
á Höfn

Tónlistarveisla
í Þorlákshöfn

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is
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Tónlistarveisla í allt
sumar á Hendur í Höfn

Þ

að má með sanni segja að
Hendur í höfn mun bjóða upp
á ótrúlega tónlistarveislu í allt
sumar með glæsilegri tónleikaröð sem
var gerð opinber í síðustu viku.
Ásgeir Trausti heldur tónleika
miðvikudaginn 18. júlí og fleiri stórar sjörnur eru væntanlegar: Salka Sól
ásamt nýrri hljómsveit, Sigríður Thorlacius og Sigurður Guðmundsson
ásamt bróður hans, Guðmundi Óskari bassaleikara með meiru. Þá verða
einnig Þorlákshafnardæturnar Anna
Margrét Káradóttir og Aðalbjörg Halldórsdóttir með sitthvora tónleikana
ásamt frábærum meðleikurum. Síðast en ekki síst er það margkrýndur
söngvari ársins, Valdimar Guðmundsson sem kemur fram ásamt gítarleikaranum Erni Eldjárn.
Miðasalan er hafin á einhverja
þessara viðburða og síðustu fréttir af
miðasölu á tónleika Ásgeirs benda til
þess að nú fer hver að verða síðastur til
að tryggja sér sæti á þessum einstöku
tónleikum í okkar heimabyggð.
Ása Berglind, skipuleggjandi tónleikanna, segir í viðtali við Hafnarfréttir að nándin við tónlistarfólkið og
þetta hlýlega og fallega umhverfi hjá

Dagný Magnúsdóttir

Dagný sé í raun þannig að það megi
búast við því að upplifunin komist
ansi nálægt því að hafa þetta frábæra
tónlistarfólk í stofunni heima hjá sér
og því einstakt tækifæri fyrir tónlistarunnendur.
Hún vill líka hvetja áhugasama til
að bíða ekki lengi með það að ná sér í
miða því sætaframboðið er takmarkað
og það væri leitt að koma að fullu húsi
og fá ekki miða.
Frá því að Hendur í höfn opnaði á

nýja staðnum hefur starfsfólkið haft
í nógu að snúast við að taka á móti
gestum, bæði Þorlákshafnarbúum,
erlendu ferðafólki, hópum og einstaklingum sem fá sér bíltúr úr nágranna
sveitafélögum og eru viðtökurnar

framar björtustu vonum, segir Dagný
Magnúsdóttir. Tónleikagestum sem
vilja nýta tækifærið og fá sér að borða
á Hendur í höfn er bent á að panta
borð á hendurihofn@hendurihofn.is
Nánari upplýsingar um alla tón-

leikana er að finna á facebook síðu
Hendur í höfn.
www.hafnarfrettir.is

Áfangastaðaáætlun Suðurlands

F

Flott sumarföt
fyrir flottar konur
Stærðir
38-58

Verslunin
Belladonna

yrsta fasa við gerð
Áfangastaðaáætlunar Suðurlands lokið.
Áfangastaðaáætlun Suðurlands er unnin með því
markmiði að sameina hagaðila í ferðaþjónustu, móta
framtíðarsýn fyrir svæðið
í heild sinni og stefnu til að
ná henni. Áfangastaðaáætlun
er tækifæri fyrir sveitarfélög,
ferðamálasamtök, ferðaþjónustufyrirtæki og aðra hagaðila í ferðaþjónustu til að fara
fram sameiginlega og í samstarfi til næstu ára og byggja
þannig ofan á þá vinnu sem
þegar hefur átt sér stað við
gerð áfangastaðaáætlunar.
Markmið með áætluninni
er að draga fram sameiginlega sýn sem Sunnlendingar
og aðrir sem starfa í ferðaþjónustu á Suðurlandi geta
stefnt að og verið stolt af.
Unnið var með fjölbreyttum hópi
hagaðila og var nýtt sú svæðaskipting
sem dregin var fram í Markaðsgreiningu Suðurlands árið 2016. Suðurlandi var þá skipt upp í:

Vestursvæði:

Til sölu

Notuð pallhýsi verð frá 650.000 kr m/vsk
Passar bæði á ameríska og japanska pallbíla
Nánari upplýsingar á: pallhysi.is eða í síma 849-2220

n Ölfus, Sveitarfélagið Árborg, Hveragerði, Flóahreppur, Grímsnes- og
Grafningshreppur, Bláskógarbyggð,
Hrunamannahreppur, Skeiða- og
Gnúpverjahreppur, Ásahrepp og
Rangárþing ytra

Katla jarðvangur & Vestmannaeyjar:

n Rangárþing eystra, Mýrdalshreppur, Skaftárhreppur og Vestmannaeyjabær

Ríki Vatnajökuls

n Sveitarfélagið Hornafjörður
Áfangastaðaáætlun DMP fyrir
Suðurland er afurð umfangsmikilla 12
mánaða vinnu undir forystu Markaðsstofu Suðurlands. Rúmlega 40 manns
unnu þétt saman í vinnuhópum á
svæðunum þremur auk þess sem tekin voru viðtöl og farið í heimsóknir
til yfir 30 aðila. Einnig mættu um 100
manns á íbúafundi sem haldnir voru
á öllum svæðum en að auki voru send
drög til umsagnar og athugasemda til
allra sveitarfélaga á Suðurlandi.
Áfangastaðaáætlun er heildstæð
áætlun sem nær yfir samspil ferðaþjónustunnar, samfélagsins og náttúrunnar. Innan hennar er dregin
fram framtíðarsýn svæðisins á sviði

ferðaþjónustunnar,
helstu
markmið og aðgerðir til að
láta framtíðarsýnina verða að
veruleika þannig að jafnvægi
skapist milli ferðaþjónustu,
samfélags og náttúru.
Helstu niðurstöður lúta
að samgöngum, náttúruvernd, áhrifum ferðaþjónustunnar á samfélög, samtal
og samvinnu, gjaldtöku,
stýringu og dreifingu ferðamanna, sjálfbærri þróun í
ferðaþjónustu, ábyrgri ferðahegðun, gæði og gæðamálum, upplýsingagjöf, merkingum og fræðslu, öryggi og
aðgengi og rannsóknum og
hagtölum í ferðaþjónustu.
Næstu skref eru að vinna
betur í þeim aðgerðaráætlunum sem komu fram í
áætluninni, skoða hverjir eru
ábyrgðaraðilar, hvaðan fjármagnið þarf að koma, hvort aðgerðir
séu raunhæfar og hvernig aðgerðir tengjast öðrum áætlunum svo að
dæmi séu tekin.
Einnig verður farið í kynningu
á áætluninni og samræmingu með
helstu hagaðilum líkt og sveitarfélögum, ferðamálasamtökum og fyrirtækjum svo að dæmi séu tekin.
Stefnt er að birta áætlunina í lok
sumars. Frekari upplýsingar má finna
á heimasíðu Markaðsstofu Suðurlands https://www.south.is/is/dmp

VERTU SIGURVEGARI
LÍKA UTAN VALLAR
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Silja Dögg Gunnarsdóttir skrifar:
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Ísland er land tækifæranna

Afleitt ástand
Þ
vegamála

standið á íslenskum þjóðvegum er hættulegt og fullkomlega óviðunandi. Tugir vegfarenda láta lífið ár hvert á vegum úti í umferðarslysum sem eiga sér oft stað þegar saman
koma þröngir vegir í slæmu ástandi, reynslulitlir
ökumenn og aðstæður sem trufla færð.
Það er með ólíkindum að hvortheldur ráðamenn eða almenningur skuli sætta sig við þetta
afleita ástand sem kostar að jafnaði eina manneskju á mánuði lífið. Ástandi sem best er líst sem
hamförum þegar verst
lætur.
Gjöld sem innheimt
eru af eldsneyti stæðu
meira og minna undir
miklu átaki og umbótum
í umferðarmálum, rynnu
þau að öllu leyti til þess.
Sú hugmynd að setja
vegatolla á helstu leiðir
er óboðleg á meðan eldsneytisgjöldin sem nú eru
innheimt renna að verulegum hluta í annað en
samgöngur.
Til að binda endi á
óöldina á vegum landsins þarf að ráðast í átak
í aðskilnaði akreina og
tvöföldun
einbreiðra
brúa, umfram allt. Víða
þarf að laga gatnamót
og færa til vegstæði.
Þunginn í umferðinni á
Vesturlands-og Suðurlandsvegi er hinsvegar
með þeim hætti að
einungis breikkun veganna og aðskilnaður
akreina bætir ástandið og
bjargar þeim mannslífum sem þar tapast í umferðinni ár hvert.
Hættuspilið sem felst
í því að ferðast um vegi
landsins verður að taka
enda. Umræðunni um
ástand og aðgerðir er oft drepið á dreif með hótunum um tolla og gjöld
á vegi landsins. Staðreyndin er hinsvegar sú að þeir sem um vegina fara
greiða tugi milljarða ár hvert sem eiga að renna til vegamála en gera
það ekki.
Átak í líkingu við það sem ráðist var í á áttunda áratugnum í vegamálum er það sem verður að eiga sér stað. Núverandi staða er með öllu
óboðleg og hana verður að brjóta upp án tafar.
Björgvin G. Sigurðsson.

Á
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Þunginn í
umferðinni
á Vesturlands-og
Suðurlandsvegi er
hinsvegar með þeim
hætti að einungis
breikkun veganna og
aðskilnaður akreina
bætir ástandið og
bjargar þeim mannslífum sem þar tapast í umferðinni ár
hvert.

ingveturinn
hefur
verið
skemmtilegur og stór mál verið afgreidd í þinginu, eins og
lög velferðarráðherra um notendastýrða persónulega þjónustu fyrir fatlað fólk, NPA og samhliða breytingar
á lögum um félagsþjónustu. Mjög
mikilvæg mál sem afgreidd voru í sátt
eftir margra ára undirbúningsvinnu.
Fjármálaáætlun til næstu fimm ára
var afgreidd í þinglok en þar er áhersla
á uppbygginu samgöngu-, mennta- og
velferðar- og heilbrigðismála.

Gott samfélag fyrir alla

Verkefni stjórnvalda hverju sinni
er að skapa sterkt samfélag og auka
samkeppnishæfni landsins þannig að
Ísland verði land tækifæranna fyrir
alla landsmenn. Menntakerfi gegna
lykilhlutverki í samkeppnishæfni
þjóða. Ísland er þar engin undantekning. Ríkisstjórnin leggur mikla áherslu
á að menntakerfið sé í stakk búið til
takast á við áskoranir framtíðar. Í því
ljósi hefur menntamálaráðherra hrint
af stað undirbúningsvinnu við gerð
menntastefnu Íslands til ársins 2030.

Bætt umgjörð
kennarastarfsins

Menntakerfið þarf að vera sveigjanlegt
og mætt þörfum ólíkra einstaklinga.
Unnið er að því að bæta umgjörð
kennarastarfsins og auka nýliðun
stéttinni. Ánægjuleg tíðindi bárust
á dögunum um að umsóknartölur í
kennaranámið lágu fyrir, en um tals-

verða fjölgun er að ræða. Einnig er
verið að efla verk-, iðn- og starfsnám
ásamt því að styrkja fullorðinsfræðslu.
Staðreyndin er sú að mun færri eru í
starfsnámi á Íslandi eða um 32 prósent meðan þetta hlutfall er um 50
prósent í Noregi og öðrum ríkjum í
Evrópu. Íslenskt starfsmenntakerfi er
öflugt en það hefur skort hvatningu
til að sækja námið, þrátt fyrir góðar
atvinnuhorfur og tekjumöguleika.
Unnið er að því að einfalda aðgengi að
náminu, auka skilvirkni þess og lækka
kostnað nemenda við að sækja námið.
Atvinnulífið er fullt af tækifærum fyrir einstaklinga með þessa menntun.

Staðreyndin
er sú að mun
færri eru í starfsnámi á Íslandi
eða um 32 prósent meðan þetta
hlutfall er um 50
prósent í Noregi
og öðrum ríkjum
í Evrópu. Íslenskt
starfsmenntakerfi
er öflugt en það
hefur skort hvatningu til að sækja
námið, þrátt fyrir
góðar atvinnuhorfur og tekjumöguleika

Auknir fjármunir til
menntamála

Það sem af er kjörtímabili hafa þegar
verið stigin mikilvæg skref til þess
að efla menntakerfið. Framlög til
háskólastigsins voru aukin um tæpa
2,9 milljarða eða 6,9% í ár miðað við
fjárlög 2017. Hækkun er ætlunin að
efla bæði kennslu og rannsóknir svo
bæta megi þjónustu við nemendur
og styrkja alþjóðlegt samstarf. Framlög til framhaldsskólanna hækkuðu
um 1.290 milljónir króna í ár miðað
við fjárlög 2017, eða 4,4%. Unnið er
að eflingu verk-,iðn-, og starfsnáms
með ýmsum hætti og voru efnisgjöld
á nemendur í skylduáföngum til að
mynda afnumin. Framfærslugrunnur
LÍN var hækkaður úr 92% af reiknaðri framfærslu í 96%. Breytingar upp
á 340 milljónir. Við ætlum að halda
áfram á sömu braut.

Viðhald og umferðaröryggi

Ríkisstjórnin vill hraða
uppbyggingu í vegamálum til að tryggja umferðaröryggi vegfarenda
og treysta fjölbreytt atvinnulíf um land allt.

Fjórum milljörðum króna var varið
aukalega til brýnna vegaframkvæmda.
Fjármagnið fer í viðhaldsverkefni
vítt og breitt um landið með sérstaka
áherslu á vegi á Suðurlandi sem fóru
illa í vetur og búa við mikinn umferðarþunga. Þá er gert ráð fyrir 16,5
milljörða viðbótarfjármagni til næstu
þriggja ára til samgöngumála. Samgönguráðherra hefur lagt ríka áherslu
á að fjármagn verði sett í til að bæta
öryggi í umferðinni. Til marks um það
þá var vetrarþjónusta á þjóðvegakerfinu aukin í byrjun árs og mokstursdögum fjölgað á ákveðnum leiðum á
Suðurlandi. Góðar hálkuvarnir auka
öryggi og þörfin var brýn víða þar sem
umferð hefur aukist með tilkomu aukinna ferðalaga yfir veturinn.
Ríkisstjórn Framsóknar, VG og
Sjálfstæðisflokks hefur afkastað miklu
á stuttum tíma. Starfsandinn er góður og verkefnin næg. Uppbygging til
sjávar og sveita er hafin.
Silja Dögg Gunnarsdóttir,
þingmaður Framsóknarflokksins.

Lilja Sigurðardóttir hlýtur Blóðdropann
2018 fyrir bestu íslensku glæpasöguna
L
ilja Sigurðardóttir hlýtur
Blóðdropann 2018, hin íslensku glæpasagnaverðlaun,
fyrir bók sína Búrið sem JPV/Forlagið gaf út á síðasta ári. Lilja er önnur konan sem fær verðlaunin frá því
þau voru fyrst veitt árið 2007. Meðal
verðlaunahafa fyrri ára eru Arnaldur
Indriðason sem hlaut Blóðdropann í
fyrra fyrir bók sína Petsamo, Stefán
Máni og Yrsa Sigurðardóttir.
Dómnefnd verðlaunanna í ár
skipuðu Guðrún Ögmundsdóttir,

Vera Knútsdóttir og Páll Kristinn
Pálsson og höfðu þau að eigin sögn
úr vöndu að ráða. Alls komu 14
glæpasögur út á síðasta ári og eftirfarandi titlar til greina hjá dómnefnd:
n Búrið – Lilja Sigurðardóttir
(JPV / Forlagið)
n Fuglaskoðarinn – Stefán Sturla
(Ormstunga)
n Gatið – Yrsa Sigurðardóttir
(Bjartur)
n Mistur – Ragnar Jónasson

6. tölublað, 4. árgangur
Útgefandi: Fótspor ehf., Suðurlandsbraut 54 , 103 Rvk. Ábyrgðarmaður: Ámundi Ámundason.
Auglýsingastjóri: Ámundi Ámundason sími 824-2466, netfang, amundi@fotspor.is.
Auglýsingar: Sími: 578-1190 & netfang: auglysingar@fotspor.is.
Ritstjóri: Björgvin G. Sigurðsson, sími: 863-5518 netfang: sudri.heradsblad@gmail.com
Prentun: Ísafoldarprentsmiðja. Dreifing: Íslandspóstur. Vefútgáfa PDF: www. fotspor.is.

Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

(Bjartur)
n Morðið í Gróttu – Stella Blómkvist (Mál og menning / Forlagið)
n Morðið í leshringnum – Guðrún
Guðlaugsdóttir (GPA)
n Myrkrið veit – Arnaldur Indriðason (Vaka-Helgafell / Forlagið)
n Refurinn – Sólveig Pálsdóttir
(Salka)
n Samsærið -Eiríkur Bergmann
(Sögur)
n Skuggarnir – Stefán Máni
(Sögur)
n Stúlkan sem enginn saknaði –
Jónína Leósdóttir
(Mál og menning)
n Umsátur – Róbert Marvin
(Draumsýn)
n Vályndi – Friðrika Benónýsdóttir
(Sögur)
n Vefurinn – Magnús Þór Helgson
(Óðinsauga)

2018 árgerðir
Hobby húsbílar
og hjólhýsi

è 495UL Excellent - 3.580.000 kr.
è 495UL Premium - 3.990.000 kr.
è 540UL Exellent - 3.970.000 kr.
è 540UFe Excellent - 3.990.000 kr.
è 560UL PREMIUM - 4.380.000 kr.
è 560LU Excellent - 3.890.000 kr.
è 560Kmfe DeLuxe Edition - 3.950.000 kr.
è 650Kmfe DeLuxe Edition - 4.300.000 kr
Verð skráð og með virðisaukaskatti. Athugið að verð
eru með mikið af aukabúnaði. Öll með rafgeymakerfi.

Optima Premium T 65 FL
Verð 10.990.000 með vsk

Optima Premium T 70 F
Verð 11.850.000 með vsk

Nýir 2018 árgerðir með mikið af aukabúnaði: 16” álfelgur, Hjólagrind, Markisa, blindgardínur, Loftkæling, bakkmyndavél, leiðsögukerfi og margt fleira. Einnig hægt að fá dráttarkúlu. Hef einnig fleiri gerðir til afgreiðslu fljótt.

B1 innflutningur bíla og hjólhýsa / boas@b1.is / Miðvangur 1-3, Egilsstöðum / Upplýsingar gefur Bóas Eðvaldsson í síma 777 5007
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Set mótið haldið á Selfossi
H

elgina 9.-10. júní fór Set-mótið fram í
fjórða sinn á Selfossi. Mótið er haldið
fyrir 6. flokk drengja, yngra ár, í
knattspyrnu og hefur notið síaukinna vinsælda frá því það var haldið í fyrsta sinn.
Metþátttaka var í ár, en keppendur
voru um 600 talsins frá 20 íþróttafélögum
og voru samtals spilaðir 447 leikir á tveimur dögum. Keppendur létu rigningaveður
ekki mikið á sig fá og var stemningin góð og
fótboltinn spilaður af miklu kappi, eins og
sjá má á meðfylgjandi myndum.
Í lok móts var verðlaunaafhending
eins og vera ber. Verðlaun voru veitt efstu
þremur liðum í hverri deild. Einnig var
sérstök dómnefnd sem valdi leikmann
mótsins í hverri deild fyrir sig, markmenn
mótsins sem og þjálfara og dómara mótsins. Að lokum voru svo háttvísisverðlaun
KSÍ og Set veitt því félagi sem þótti sýna af
sér háttvísi innan sem og utan vallar.
Tveir heppnir drengir duttu í lukkupottinn þegar þeir voru dregnir út í
happadrætti og unnu landsliðstreyju og
legghlífar.
Þátttakendum og stuðningsmönnum var
svo boðið í pylsuveislu þar sem krakkarnir
voru leystir út með gjöf frá Set og UMFS;
skemmtilegan bakpoka merktan mótinu
sem í var HM bók og plakat.
Myndir: Geir Ólafsson.

Lífrænar mjólkurvörur
í fimmtán ár

298.123/05.18

Í fimmtán ár hefur Biobú framleitt lífrænar mjólkurvörur sem notið hafa mikilla vinsælda. Vöruflokkum hefur fjölgað ár frá ári
og sífellt bætast við spennandi og girnilegar nýjungar. Öll mjólk í okkar afurðir kemur frá tveimur búum, þ.e. Búlandi í Austur
Landeyjum og Neðra Hálsi í Kjós. Framleiðsla Biobú fer fram samkvæmt ströngustu reglum um lífræna landbúnaðarframleiðslu.
Kynnið ykkur vöruúrvalið á heimasíðu okkar, www.biobu.is.

Lífrænar
mjólkurvörur
www.biobu.is

AXENTA 800/1100

Sjálfvirkar AXENTA
þvottavélar fyrir
vélahluti, vélar sem geta
þvegið allt frá smáum
hlutum upp í 150 kg.
vélahluti. Samtímis því
að þvottavélin er að
þrífa, er einnig hægt að
handþrífa aðra hluti með
afköstum bursta.

HÁþrysTidæLA

Þriggja fasa, 16 ltr./mín
200 BAR. Afkastamikil
og endingargóð dæla.
Verð 223.609 +vsk

Verð frá 378.000 +vsk

MOBIL m/ryksugu
80L

Verð 53.200 + vsk

Bón og Bílaþvottaefni

Tjöruhreinsir fyrir bíla

Trukkasápa Bílaþvottaefni

JÁKÓ 5000

ALK 100

ALK 150

Náttúruvænt bílasjampó með
vaxbóni. Fjarlægir sót, salt
og er tjöruleysandi. Gefur
fallegan gljáa og myndar
bónhúð á bílinn.

38L og 70L

Lyktarlítill Tjöruhreinsir
sem virkar, hefur mikla
upplausnarhæfni og fjarlægir
fljótt og örugglega tjöru, olíu,
salt og önnur óhreinindi.

Náttúruvænt hreinsiefni sem er
allt í senn bílasjampó, bónvörn
og tjöruleysandi. Hentar vel á
tengivagna, gröfur, traktora og
lyftara.

Verð frá 39.320 + vsk

Alhliða náttúruvænt hreinsiefni
fyrir vélar, vélarúm, gólf og
veggi. Hreinsar burt sót, asfalt
og önnur óhreinindi. Kjörið
hreinsiefni til að þrífa þar sem
lítil loftræsting er.








Umhverfisvænt alkalískt
hreinsiefni fyrir bíla- og
vélaverkstæði. Alhliða
hreinsiefni fyrir vélar, vinnutæki,
gólf og fl. Leysir örugglega
upp fitu, olíu og fl.

Umhverfisvænt sterkt alkalískt
hreinsiefni fyrir erfið óreinindi.
Alhliða hreinsiefni fyrir gólf,
veggi, áhöld, vélar og fl. Leysir
örugglega upp fitu, olíu, sót og
fl. Hentar vel fyrir matvælaiðnað,
bíla- og vélaverkstæði.

FLyTJum FríTT
mEð FLyTJANdA
um ALLT LANd

Auðbrekku 23, Kópavogi / s. 564 1819 / www.jako.is
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Vestrahorn. Mynd Páll Jökull.

Humarhátíð að
hætti heimamanna

H

umarhátíðin á Höfn í Hornafirði er orðin að árlegum
stórviðburði sem fjöldi fólks
mætir á. Hátíðin er með skemmtilegri
bæjarhátíðum og dagskráin þetta árið
er ekki af verri endandum, en hátíðin
verður haldin helgina 29. júní til 1. júlí
næstkomandi.
Á dagskránni verður meðal annars:
Prins Póló, Valdimar, fjölbreytt úrval
hornfirskra tónlistarmanna, heimatjaldið, sölubásar, kúadellulottó,
humarsúpa,
hornafjarðarmanni,
pallapartý ofl.

Á hátíðinni slá Hafnarbúar til allsherjar veislu til heiðurs humrinum,
enda státar bærinn af því að vera höfuðborg humarsins. Gleðin hefst með
því að heimamenn bjóða gestum og
gangandi í ilmandi humarsúpu víða
um bæinn og að því loknu hefst lífleg
dagskrá á hátíðarsvæði.
Stemmningin verður ekki síðri í
garðpartýum laugardagsins þar sem
gítarspil og íslensk útilegustemmning
mun ráða ríkjum vìða um bæ áður en
gestir sameinast yfir fjölbreyttri dagskrá kvöldsins.
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Fjölbreytt uppbygging
og frumkraftur á Höfn

Ó

hætt er að segja að líf og
fjör sé hjá Hornafirðingum
enda á mikil og blómleg
uppbygging sér stað í sveitarfélaginu.
Samfélagið sem lúrir í faðmi Vatnajökuls og er umvafið Atlantshafinu
dregur til sín sífellt fleiri ferðamenn
hvaðanæva úr heiminum sem kallar
á aukna gistimöguleika, fjölbreyttari
afþreyingu og þjónustu, og síðast en
ekki síst fleiri íbúa. Það er því einkar
ánægjulegt að sjá sjávarþorpið Höfn
og sveitirnar í kring laða til sín unga
fólkið sem hefur farið annað í nám,
sem og aðra nýja íbúa sem sjá tækifæri í þeim fjölmörgu möguleikum
sem ferðaþjónustan og aðrar atvinnugreinar á svæðinu bjóða upp á.
Hafnarsvæðið á Höfn ber með sér
sjarma sjávarþorpsins þar sem gestir
og gangandi geta fylgst með iðandi
bryggjulífinu. Þar er ekki síst heillandi að fylgjast með bátunum sigla
til hafnar og landa upp fersku sjávarfanginu, sem er síðan samdægurs á
boðstólnum á veitingastöðum svæðisins. Enn standa margar af gömlum
lykilbyggingum hafnarsvæðisins og
má þar meðal annars finna fjölbreytta
veitingastaði og Gestastofu Vatnajökulsþjóðgarðs. Þar að auki eru að rísa
ný hús á gömlum grunni og með því
styrkist heildarmynd þess kjarna sem
hafnarsvæðið á Höfn er.
Nýjasta viðbótin er veitingastaðurinn Íshúsið Pizzeria sem senn opnar á
besta stað við höfnina og rekinn verður af bræðrunum Stefáni Þór og Atla
Arnarsonum og fjölskyldum þeirra.
Íshúsið sem staðsett er á Heppuvegi
2A þar sem áður stóð Íshúsið gamla,
kemur til með að bjóða upp á ekta
steinbakaðar pizzur í þægilegu og
skemmtilegu umhverfi. Verður staðurinn því kærkomin viðbót við þá
veitingaflóru sem fyrir er.
Fleiri spennandi nýjungar eru
framundan því nú hefur ung kona,

Sólsetur þar eystra. Mynd Hólmar Hallur.

Guðbjörg Lára Sigurðardóttir, fært út
kvíarnar á hafnfirska fjölskyldufyrirtækinu Urta Islandica sem sérhæfir
sig í framleiðslu úr íslenskum jurtum
og berjum. Festi hún nýverið kaup á
gömlu sundlauginni að Hafnarbraut
11 á Höfn og er að vinna í því að setja
upp teframleiðslu og verslun með
framleiðsluvörum sínum. Mun verslunin opna á vordögum og geta gestir
og gangandi þá krækt sér í fjölbreyttar
vörur fyrirtækisins og gætt sér á ilmandi jurtatei.
Eins og gefur að skilja að þá kallar önnur eins uppbygging og er í
Hornafirði um þessar mundir á
fleiri íbúa og hefur bæjarstjórn
Hornafjarðar því samþykkt
að fella niður gatnagerðargjöld á íbúðarlóðum svo að
lóðarhafar fá lóðirnar sínar
endurgjaldslaust. Hvetjum við því alla sem hafa
hug á að taka þátt í hinu
gróskumikla atvinnu- og
menningarlífi í Hornafirðinum til að kynna sér
hvort slíkt tækifæri til
að teikna upp sína eigin
framtíð með spennandi atvinnumöguleikum og búsetukosti í góðu samfélagi höfði
ekki til þeirra.
Árdís Erna Halldórsdóttir, atvinnu- og ferðamálafulltrúi Sveitarfélagsins Hornafjarðar.

Árdís Erna
Halldórsdóttir.
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Buxur
Verð 9.995 kr.

Janus Daði tekur við
handboltaskólanum
Tilkynning frá Handboltaskóla Selfoss sem fyrirhugaður er 25.-29. júní og 2.-6. júlí:

V

Galleri Ozone | Austurvegi 35 | 800 Selfoss | S. 534 8040 | Skoðaðu úrvalið á

| Sendum frítt um land allt

egna óviðráðanlegra aðstæðna geta þau Örn Þrastarson og Perla Ruth ekki séð
um handboltaskólann í sumar eins
og fyrirhugað var. Í þeirra stað kemur
Selfyssingurinn Janus Daði Smárason,
landsliðsmaður og atvinnumaður í
handbolta. Sú skipting er ekki af verri
endanum og hvet ég sem flesta til að
mæta á námskeiðið, hægt að skrá sig
á selfosshandboltaskoli@gmail.com

eða bara með því að mæta á staðinn.
Nokkrum umsóknum hefur enn ekki
verið svarað, það verður klárað fljótlega, en það komast allir að sem vilja.
Ps. fólk er beðið að fylgjast vel með
áfram þar sem íþróttahúsamálin eru
ekki enn komin á hreint, en Iða verður
líklega ekki tilbúin á tilsettum tíma, en
námskeiðið átti að vera þar. Það verður allt tilkynnt um leið og það er hægt.

13 met á Grunnskólamóti Árborgar

Þ

TRYGGIÐ YKKUR MIÐA Í TÍMA!

Pipar\TBWA \ SÍA

LANDSMÓT
HESTAMANNA
REYKJAVÍK
1.7.-8.7. 2018
TIL 15. JÚNÍ

18.900

#landsmot2018 • www.landsmot.is
facebook.com/landsmothestamanna

að voru 173 keppendur í 1.-10. bekk Vallaskóla, Sunnulækjarskóla og Barnaskólanum á
Eyrarbakka og Stokkseyri
sem tóku þátt í Grunnskólamóti Árborgar sem haldið
var á frjálsíþróttavellinum
á Selfossi í 20. sinn þann
31.mai sl. Glæsilegur árangur náðist í mörgum greinum
og voru 13 grunnskólamet
slegin á mótinu.
Þórhildur Sara Jónasdóttir, Vallaskóla, sigraði í 60m
hlaupi og langstökki í flokki
5.bekkjar og setti Grunnskólamet í 60m hlaupi. Hulda
Hrönn Bragadóttir, Vallakóla, sigraði
í kúluvarpi í flokki 5.bekkjar. Dominic Þór Fortes sigraði í 60m hlaupi
5.bekkjar, Eyþór Birnir Stefánsson,
Sunnulækjarskóla, sigraði i langstökki
5.bekkjar og Jón Valgeir Guðmundsson, Vallaskóla, sigraði í kúluvarpi
5.bekkjar.
Jóhanna Elín Halldórsdóttir, BES,
sigraði í 60m hlaupi í flokki 6.bekkjar á nýju Grunnskólameti, Dýrleif
Nanna Guðmundsdóttir, Sunnulækjarskóla sigraði í langstökki i flokki
6.bekkjar og Álfrún Diljá Kristínardóttir, Vallaskóla, sigraði i kúluvarpi
í flokki 6.bekkjar. Dagur Rafn Gíslason, Vallaskóla, sigraði í 60m hlaupi
í flokki 6.bekkjar og jafnaði Grunnskólametið. Daníel Breki Elvarsson,
Sunnulækjarskóla, sigraði í langstökki
i flokki 6.bekkjar og í sama flokki sigraði Benjamín Rökkvi Sigvaldason,
Sunnulækjarskóla, í kúluvarpi.
Í flokki 7.-8.bekkjar sigraði Hrefna Sif Jónasdóttir, Vallaskóla, í 60 m
hlaupi, Karólína Helga Jóhannesdóttir, Vallaskóla, i langstökki og Ásrún
Aldís Hreinsdóttir, Vallaskóla, sigraði
í kúluvarpi og spjótkasti í flokki 7.-8.
bekkjar. Sebastian Þór Bjarnason,
Vallaskóla, sigraði í öllum fjórum

keppnisgreinunum í flokki 7.-8.bekkjar og setti Grunnskólamet í 100m
hlaupi, langstökki og kúluvarpi.
Eva María Baldursdóttir, Vallaskóla, sigraði í kúluvarpi, 100m hlaupi
og langstökki í flokki 9.-10.bekkjar og
í sama flokki sigraði Emelía Sól Guðmundsdóttir Vallaskóla í spjótkasti.
Hjalti Snær Helgason sigraði í spjótkasti og kúluvarpi í flokki 9.-10.bekkjar en hann er í Vallaskóla.
Í flokki 1.-4.bekkinga fengu allir
þátttökuverðlaun en 7 grunnskólamet litu dagsins ljós hjá yngstu keppendunum. Ásta Kristín Ólafsdóttir
Sunnulækjarskóla setti Grunnskólamet bæði í 60m hlaupi og langstökki
i í flokki 1.bekkjar og hjá strákunum
í 1.bekk sló Magnús Tryggvi Birgisson, Vallaskóla, Grunnskólametið í
60m hlaupi, Jóhann Snær Jónsson,
Vallaskóla, sló Grunnskólametið í
langstökki og Gabríel Fannar Ólafsson sem kemur frá Sunnulækjarskóla
sló metið í kúluvarpi . Hjá stelpunum
í 2.bekk sló Anna Metta Óskarsdóttir, Vallaskóla, metið í 60m hlaupi. Að
lokum sló Elva Karen Friðriksdóttir,
BES, Grunnskólametið i kúluvarpi í
flokki 3.bekkjar.
www.umfs.is
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Þrjú félög tóku þátt
í héraðsmótinu í sundi

Þ

rjú félög sendu keppendur til leiks á
héraðsmót HSK í sundi sem haldið
var haldið í sundlauginni í Laugaskarði í Hveragerði 5. júní sl. Selfoss vann
stigakeppni félaga með 82 stig, Hamar varð
í öðru sæti með 54 stig og Suðri í því þriðja
með 14 stig.
Selfyssingar tryggðu sér fimm HSK
meistaratitla, en Sara Ægisdóttir vann þrjár
greinar og Sigurleif Sigurðardóttir og Hall-

Landsmót
UMFÍ 50+ á
Sauðárkróki
í sumar

L

andsmót UMFÍ 50+ verður
haldið dagana 12. – 15. júlí á
Sauðárkróki. Mótið hefur farið fram árlega síðan 2011 og er öllum
opið sem verða 50 ára á árinu og eru
eldri.
Mótið í ár verður stærsta
Landsmót UMFÍ 50+ frá upphafi því
það er haldið samhliða Landsmótinu
á Sauðárkróki, fjögurra daga íþróttaveisla fyrir fullorðna. Til viðbótar við
fjölda keppnisgreina eru fyrirlestrar
um eitt og annað tengt lýðheilsu alla
mótsdaga.
Þátttökugjald er 4.900 kr. til og
með 15. júní 2018. Eftir 15. júní hækkar verðið upp í 6.900 kr.
Á síðasta landsmóti 50+, sem
haldið var í Hveragerði í fyrra, tóku
108 keppendur af sambandssvæði
HSK þátt í mótinu. Vonast er til að
sunnlendingar fjölmenni norður á
mótið í ár. Nánari upplýsingar um
mótið á www.umfi.is.

Opið hús í nýjustu
aflstöðinni okkar
- Búrfellsstöð II
Í tilefni þess að nýjasta aflstöð Íslendinga verður gangsett
í lok júní viljum við bjóða öllum áhugasömum í heimsókn.
Sunnudaginn 1. júlí verður opið hús í Búrfellsstöð II,
milli kl. 11 og 15.

Tveir vinnustaðir unnu til verðlauna í verkefninu
Hjólað í vinnuna

V

erðlaunaafhending í verkefninu Hjólað í vinnuna 2018
fór fram í Fjölskyldu- og
húsdýragarðinum í Laugardal að viðstöddum húsfylli á dögunum.
Tveir vinnustaðir á sambandssvæði
HSK unnu til verðlauna. Íþróttamiðstöðin í Reykholti varð í fyrsta sæti
í flokki vinnustaða með 3 – 9 starfsmenn og Efnalaug Suðurlands varð í
þriðja sæti.
Alls voru 353 vinnustaðir sem
skráðu 791 lið til leiks með 4.243 liðsmenn og 263 lið skráðu sig til leiks í
kílómetrakeppnina. Alls voru hjólaðir 254.603 km eða 190,14 hringir í
kringum landið.
Ferðamáti var í 84,5%
á
hjóli, 7,6% gangandi, 5 % strætó/gengið, 0,7% hlaup, 0,3% samferða/gengið, 0,2% strætó/hjólað og annað 0,1%.
Nánari upplýsingar um keppnina
er hægt að nálgast á www.hjoladivinnuna.is.

Við biðjum fólk að mæta á bílaplanið við Búrfellsstöð.
Rútur munu ferja gesti þaðan í nýjustu aflstöðina, þar
sem starfsfólk fræðir gesti um framkvæmdina.
Stöðvarhúsið er 300 m inni í fjalli og gestir eru hvattir
til að koma í góðum skóm og klæða sig eftir veðri.

Vinsamlegast skráið þátttöku á landsvirkjun.is/skraning
til að auðvelda skipulagið.

gerður Höskulsdóttir einn titil hvor. Hamarskeppendur unnu einnig fimm titla. Guðjón Ernst Dagbjartsson vann þrjár greinar
og María Clausen vann tvær. Suðrakeppandinn Skúli Bárðarsson tryggði svo sínu
félagi einn titil.
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VEGLEGASTA
LANDSMÓT
FRÁ
UPPHAFI
„
L

andsmót hestamanna 2018
verður haldið í Víðidal í
Reykjavik dagana 1.-8. júlí en
mótið er einn stærsti íþróttaviðburður
og fjölskylduhátíð sem fram fer á Íslandi. Þar munu margir af bestu knöpum og hestum landsins etja kappi, auk
þess sem boðið verður upp á ásamt
fjölbreyttri skemmtidagskrá fyrir allan
aldur. Vönduð og fjölbreytt skemmtidagskrá verður í boði alla landsmótsdagana og má þar nefna að lögð verður áhersla á skemmtilega dagskrá fyrir
börnin og þeim gefinn kostur á að
komast í snertingu við hestana í leik
og starfi. Þetta verður 23. Landsmót
hestamanna en það fyrsta var haldið á
Þingvöllum árið 1950.
Suðri tók Áskel Heiðar Ásgeirsson,
framkvæmdastjóra Landsmótsins, tali
um mótið og hvers megi vænta.

Er Landsmótið nú frábrugðið fyrri
mótum er varðar skipulag og umgjörð?
Hver Landsmót hefur sín einkenni
en í grunnin er skipulag á keppni og
sýningum með svipuðu sniði og á síðasta móti. Umgjörðin tekur auðvitað
alltaf mið af staðsetningu og tíðaranda, en hin eina sanna landsmótsstemming flyst hins vegar á milli staða
og við gerum allt sem við getum til að
varðveita hana.
Hvað eigið þið von á mörgum gestum?
Við værum hamingjusöm með um
10.000 gesti í brekkunni þegar mest
verður á hápunktum mótsins, en að-

Með fullri
virðingu fyrir fyrri landmótum má segja að
landsmótið í ár sé
það veglegasta sem
haldið hefur verið á síðastliðnum
árum.

alatriðið er að gestum okkar líði vel og
að þeir komi bæði sælir og heilir heim.
Er mikið af erlendum gestum að
sækja mótin?
Í hópi þeirra sem koma til að vera
vikuna má gera ráð fyrir að um fjórðungur komi gagngert erlendis frá á
mótið. Við eigum svo von á nokkrum
fjölda erlendra ferðamanna sem munu
sækja mótið heim á dagmiðum en það
er erfitt að spá í þann fjölda.
Hvað ber að þínu mati hæst á
mótinu þetta skiptið?
Með fullri virðingu fyrir fyrri
Landmótum má segja að mótið í ár sé
það veglegasta sem haldið hefur verið
á síðastliðnum árum. Í ár verður eitt
stærsta markaðstjald Landsmóts reist,

skrá
verður
vegleg fræðsludagí boði Horses of Iceland meðan á
mótinu stendur, sérstakt fótboltatjald
verður reist svo hægt verður að fylgjast með HM í knattspyrnu, miklar
framkvæmdir hafa verið á svæðinu,
boðið verður upp á streymi með lýsendum, sjónvarpað verður beint frá
mótinu bæði laugardag og sunnudag
og svo mætti lengi áfram telja. Hvað
varðar hrossin þá finnst mér persónulega skemmtilegast að fylgjast með
töltinu, en ég er nú reyndar ekki sérfræðingur á sviði hestamennsku heldur viðburðastjórnunar.
Hafa kröfur um umgjörð í keppnis- og sýningahaldi breyst á síðustu
misserum?
Kröfur um umgjörð í keppnis- og
sýningahaldi eru sífellt að aukast, sem
betur fer. Að baki hverri sýningu á
landsmóti liggur mikil vinna knapa
og eigenda hrossa. Við viljum því

standa okkur vel í allri umgjörð mótsins. Í ár var dagskrá mótsins hugsuð
sérstaklega út frá hestinum, alltaf er
gefinn frídagur á milli forkeppnis og
milliriðla í öllum flokkum gæðingakeppninnar og skeiðgreinum. Einnig
er gefin frídagur á milli keppni í
milliriðlum og í b-úrslit. Mikið hefur
verið lagt í framkvæmdir á mótssvæðinu undanfarna mánuði og er það að
verða hið glæsilegasta. Hér í Víðidalnum er nóg af hesthúsaplássum fyrir
alla.
Nú hafa margir þekktir gæðingar
orðið landsfrægir á Landsmótum í
gegnum tíðina, margir muna Rauðhettu, Orra og öll hin snilldarhrossin
sem náðu athygli landsmanna. Megum við eiga von á gæðingum sem

jafna toppa fyrri
tíma?
Já,
vonandi
koma
fram
á
Landsmóti
í
Reykjavík
2018
snilldarhross sem
menn eiga eftir
að muna í
framtíðinni. Úrtökur hestamannafélaganna og kynbótasýningar vorsins lofa góðu þar sem
mörg frábær hross hafa litið dagsins
ljós. Einnig er gaman að segja frá því
að topp 30 töltarar landsins mæta og
etja kappi sem og fljótustu skeiðhross
landsins. Í ár mæta 20 fljótustu
skeiðhross til keppni í 100m fljúgandi skeiði og eiga þau öll tíma undir
8,0 sekúndum inn á mótið. Það má
því búast við æsispennandi keppni í
skeiði á Landmóti.
Hvernig hefur gengið að undirbúa
mótið?
Það hefur gengið mjög vel, nokkuð
langt er síðan undirbúningur hófst og
við erum því vel búin undir síðustu
dagana þegar eðli málsins samkvæmt,
mest gengur á. Ég hvet fólk til að skoða
síðuna okkar landsmot.is, kynna sér
þá þjónustu sem við verðum með og
dagskrá mótsins, við leggjum okkur
fram við að hafa mikið í boði, hesturinn er auðvitað aðalatriðið en við
verðum líka með fjölbreytta hliðardagskrá, fræðslu um íslenska hestinn,
tónlist, HM í fótbolta, útreiðartúra,
barnadagskrá og margt fleira.
bgs

GRÆNT ALLA LEIÐ

Lóð og hús
Húseining hefur fengið leyfi til að kynna lausar lóðir í hinum ýmsu
bæjarfélögum sem henta vela okkar húsum.
Þetta er nýr kostur á íslenskum markaði og hafa viðskiptavinir Húseiningu fagnað
þessari nýjung. Þær lóðir sem viðskiptavinum bíðst ma sjá í tenglum á vef okkar.
Viðskiptavinurinn getur valið þá lóð sem hentar honum ásamt því að velja þá
hústegund sem hentar.
Ákveðnar takmarkanir þarf að hafa í huga þegar slíkur heildarpakki er valin, þ.e.
lóð hús þegar kemur að því að velja hús á lóðina þar sem deiliskipulag tiltekur
hvaða hvaðir fylgja húsagerðinni, þegar kemur að stærð og hæð hússins.

Kíkið á vef okkar: www.huseining.is og sjáið lóðaframboðið!

Láttu drauminn um
nýtt heimili verða að
veruleika með vönduðu
og hagstæðu húsi frá
Húseiningu.
Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti
1. Vogum. Húseining bíður upp á gott úrval af
húsagerðum, þar sem allir eiga að geta fundið
heimili sem hentar. Kynnið ykkur framleiðsluvörur
okkar á vef fyrirtækisins: www.huseining.is

SMART - einbýli

KLASSIK - einbýli
Twin

SÓL - sumarhús

KÓSÝ - smáhýsi

Wall

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

GRETTISLAUG Á TILBOÐI
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.
Nú er rétti tíminn til að huga að heitum
potti fyrir sumarið. Þess vegna bjóðum
við nú á sértilboði þessa vinsælu
Grettislaug gerð með vönduðu loki.

Grettislau
g
á aðeins k með loki
r.

272.000
Snorralaug

Gvendarlaug

Grettislaug

Unnarlaug

Geirslaug

Auðbrekku 6 · Kópavogi · Sími 565 8899 · www.normx.is
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Ný byggðaáætlun samþykkt á Alþingi
Þ

ingsályktunartillaga um
stefnumótandi byggðaáætlun fyrir árin 2018
til 2024 var samþykkt á Alþingi
11. júní síðastliðinn með öllum
greiddum atkvæðum. Áætlunin
lýsir stefnu ríkisins í byggðamálum og er ætlað að stuðla að
jákvæðri þróun byggða um land
allt og bæta skilyrði til búsetu.
Meginmarkmið byggðaáætlunar er að jafna tækifæri allra
landsmanna til atvinnu og þjónustu, jafna lífskjör og stuðla að
sjálfbærri þróun byggðarlaga
um land allt. Sérstök áhersla
er lögð á svæði sem búa við
langvarandi fólksfækkun, atvinnuleysi og einhæft atvinnulíf.
Margvíslegar áherslur á
sviði byggðamála eru tíundaðar í áætluninni sem ýmist leiða
til beinna aðgerða eða til samþættingar við aðgerðir í öðrum
opinberum áætlunum til að
framangreindum markmiðum
verði náð. Alls inniheldur áætlunin 54 aðgerðir og verða 30
þeirra fjármagnaðar af byggðalið
fjárlaga, samtals að upphæð 3,5
milljarðar á tímabilinu.
Fyrir liggur að kostnaður
við áætlunina verður umtalsvert meiri en það fjármagn sem
kemur af byggðalið fjárlaga.
Með samþættingu við aðrar
opinberar áætlanir verður hægt
að fjármagna aðgerðir, ýmist af
fjárheimild viðkomandi málaflokks eingöngu eða með sam-

fjármögnun málaflokksins og
byggðaliðar. Þá eru nokkrar aðgerðir þar sem ekki er gert ráð
fyrir verulegum kostnaði.
Byggðaáætlun byggist á
víðtæku og opnu samráðsferli. Samkvæmt lögum nr.
69/2015
um
byggðaáætlun og sóknaráætlanir vann
Byggðastofnun áætlunina í
umboði ráðherra í samvinnu
við stýrihóp Stjórnarráðsins
um byggðamál. Formleg vinna
hófst í mars 2016. Á vinnslutímabilinu hélt Byggðastofnun
samráðsfundi með öllum ráðuneytum, með samráðsvettvöngum í sjö landshlutum og fleiri
aðilum.
Á vef Byggðastofnunar voru
öll gögn samráðsins aðgengileg
og þar var haldið utan um tillögur, ábendingar og athugasemdir
sem bárust í samráðsferlinu.
Áður en þingsályktunin var
lögð fyrir Alþingi var hún sett
til umsagnar í opna samráðsgátt stjórnvalda. Fjöldi umsagna
barst og var tekið tillit til þeirra
eftir því sem kostur var.
Með samþykkt byggðaáætlunar liggur vilji Alþingis í
byggðamálum fyrir. Það verður
meðal forgangsverkefna samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytisins að tryggja skilvirka og
árangursríka framkvæmd áætlunarinnar.

Skipulags- og byggingarfulltrúi
Í Rangárþingi eystra búa tæplega 2000 manns.
Sveitarfélagið er mikið landbúnaðarhérað
en jafnframt er ferðaþjónusta vaxandi
atvinnugrein. Þar er að finna einstakar
náttúruperlur og þekkta sögustaði eins og
Þórsmörk, Tindfjöll, Eyjafjallajökull, Skógarfoss,
Seljalandsfoss og Paradísarhelli.
Sögusvið Brennu-Njáls sögu teygir sig um
allt svæðið. Þar er einnig afþreying af ýmsu
tagi og hentar öllum aldurshópum s.s. söfn,
sýningar, sundlaugar, hestaleigur, gönguleiðir,
íþróttamiðstöð, golf, gallerí, veiði o.fl.
Hvolsvöllur er þéttbýliskjarni sveitarfélagsins
og þar er stjórnsýslan ásamt grunnskóla og
leikskóla, heilsugæslu, apóteki, sundlaug,
íþróttahúsi, verslun, banka, veitingastöðum
o.fl. Helstu atvinnuvegir eru iðnaður, verslun og
þjónusta.
Nánari upplýsingar um sveitarfélagið má finna
á heimasíðu þess www.hvolsvollur.is

Laust er til umsóknar starf skipulags- og byggingarfulltrúa sem jafnframt er sviðsstjóri framkvæmdaog þjónustusviðs Rangárþings eystra. Um er að ræða fjölbreytt starf í sveitarfélagi þar sem mikil
uppbygging á sér stað.
Skipulags- og byggingarfulltrúi ber ábyrgð á skipulagsgerð í sveitarfélaginu í samræmi við lög
nr.123/2010 og reglugerðir og á framkvæmd opinbers byggingareftirlits í samræmi við gildandi lög
nr. 160/2010 og reglugerðir. Starfið heyrir undir sveitarstjóra Rangárþings eystra.
Leitað er að öflugum og metnaðarfullum einstaklingi í starfið. Skipulags- og byggingarfulltrúi/
sviðsstjóri framkvæmda- og þjónustusviðs ber ábyrgð gagnvart sveitarstjóra í öllum störfum sínum
og ákvörðunum. Starfshlutfall er 100%. Æskilegt er að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst.
Konur, jafnt sem karlar eru hvött til að sækja um.
Helstu viðfangsefni og ábyrgð:

Menntunar- og hæfniskröfur:

• Yfirumsjón með skipulagsgerð á vegum sveitarfélagsins
• Eftirlit með að framkvæmdir séu í samræmi við
skipulag og útgefin leyfi
• Yfirferð og samþykkt aðaluppdrátta, verkfræði- og
séruppdrátta
• Samskipti við hönnuði, verktaka og íbúa í tengslum
við framkvæmdir í sveitarfélaginu
• Eftirlit með framkvæmdum á vegum sveitarfélagsins.
• Ábyrgð og umsjón með útgáfu byggingaleyfa, vottorða
og skráningu mannvirkja
• Umsjón með rekstri þjónustumiðstöðvar, eignasjóði,
fráveitu og leiguíbúðum
• Umsjón með viðhaldi mannvirkja og eigna
sveitarfélagsins
• Gerð fjárhagsáætlana í samvinnu við verkstjóra
áhaldahúss, skrifstofustjóra og sveitarstjóra

• Háskólapróf sem nýtist í starfi t.d. byggingarfræði,
verkfræði, tæknifræði eða arkitektúr
• Æskilegt er að umsækjandi uppfylli skilyrði 8. og
25. gr. mannvirkjalaga og 7. gr. skipulagslaga
• Góð þekking á lögum og reglugerðum tengdum
bygginga- og skipulagsmálum er æskileg
• Þekking/reynsla af opinberri stjórnsýslu er æskileg
• Góð tölvukunnátta og þekking á forritum skilyrði
• Reynsla af áætlanagerð, s.s. verk-, kostnaðar- og
fjárhagsáætlanagerð
• Leiðtogahæfni og framúrskarandi hæfni í
mannlegum samskiptum
• Þekking og reynsla af stjórnun og rekstri er æskileg
• Sjálfstæð vinnubrögð, frumkvæði og
skipulagshæfni

Nánari upplýsingar veita Ari Eyberg (ari@intellecta.is) og Þórður S. Óskarsson (thordur@intellecta.is) í síma 511-1225.
Umsóknarfrestur er til og með 2. júlí 2018. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilskrá og
kynningarbréf.
Intellecta, Síðumúli 5, 108 Reykjavík, sími 511 1225.

Þú getur stólað á okkur

Íslensk hágæða framleiðsla

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Hönnun:
Pétur B. Lúthersson

Eldhússtóll

Stacco

Lúdó

Rondó

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
er að fá grindina krómaða eða litaða og áklæði er
til í fjölbreyttu litaúrvali.
Góð hönnun stenst tímans tönn og er sívinsæl.

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

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

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

Verð 29.900 kr.

Verð 35.600 kr.

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

Borðplata

Verð 28.900 kr.

Verð 27.900 kr.

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

Verð 18.375 kr.
T borðfætur undir borð

Verð 24.125 kr.
(parið)

Samtals

Verð 42.500 kr.
Smiðjuvegi 5, 200 Kópavogi - Sími 564 5885 - www.stalidjan.is

Öflugar viftur

Iðnaðarviftur fyrir íslenskar aðstæður
Loftviftur - Þakviftur - Reykviftur - ATEX viftur og bara venjulegar viftur

viftur
.is
-andaðu léttar

Þú færð viftuna hjá okkur:
S:566 6000 ∑ ishusid@ishusid.is ∑ Smiðjuvegur 4a, græn gata, 200 Kópavogur

6. tölublað
4. árgangur

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

Auglýsingar:
Sími 578 1190 og
auglysingar@fotspor.is
Ritstjórn:
Sími 863 5518 og
sudri.heradsblad@gmail.com

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

dreglar

klæðningarefni

stigahúsateppi

teppi

- gerir hús að heimili

harðparket
teppaflísar

vinylflísar
viðarparket

FYRIR OKKUR

Sverrir Einarsson

dreglar

veggfóður

mottur

F

immtudaginn 21. júní kl.
19.30-22 verður Jónsmessugleði Grósku haldin í tíunda
sinn við Strandstíginn í Sjálandshverfi
Garðabæjar.
Meðal sýnenda
eru meðal annars
myndlistarmennirnir Jónína
Björk Hjörleifsdóttir úr Myndlistarfélagi Vestmannaeyja
og
Hólmfríður
Dóra Sigurðardóttir úr Myndlistarfélagi Árnessýslu.
Á sýningunni
eru málverk á striga
strengd milli staura
og einnig innsetningar eða skúlptúrar.
Fjölmargir aðrir listviðburðir verða
líka á dagskrá, svo sem söngur, tónlist
og ýmis konar glens og gaman. Ungir
sem aldnir láta ljós sitt skína enda
er Jónsmessugleði fyrir fólk á öllum
aldri.
Einnig býður Gróska upp á léttar veitingar og búast má við fjörlegu
kvöldi. Myndlistarmennirnir vinna
nefnilega að þessu sinni með þemað: „Líf í tuskunum“. Að venju lýkur Jónsmessugleði Grósku svo með
gjörningi kl. 22 sem vafalaust mun
koma skemmtilega á óvart.
Jónsmessugleði er stærsta sýning
Grósku og var haldin í fyrsta skipti
árið 2009. Gróska var í raun formlega stofnuð upp úr því. Síðan hefur
Jónsmessugleði verið árviss viðburður sem hefur vaxið og dafnað með
Grósku sjálfri og er áætlað að um 10
þúsund manns hafi mætt þegar fjölmennast var.
Allir eru velkomnir á Jónsmessugleði Grósku. Fólk er hvatt til að
fjölmenna og gera einkunnarorð
Jónsmessugleðinnar að sínum með
því að gefa, gleðja og njóta.

gólfhreinsiefni

parket
gólflistar

Jónsmessuhátíð Grósku
haldin í 10. sinn

Kristín Ingólfsdóttir

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

Ármúli 32, 108 Reykjavík
Sími 568 1888

www.pog.is

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

