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CMT sagarblöð og
fræsitennur

Teikning af miðbæjarskipulaginu sem kosið er um.

Kosið um nýjan
miðbæ á Selfossi

Í

búakosning
um
aðalog
deiliskipulag miðbæjar Selfoss fer
fram næstkomandi laugardag, 18.

Sláturhús verður
vinnustofa

ágúst og verður kosið í 6 kjördeildum á
eftirfarandi stöðum; Vallaskóla Selfossi,
Barnaskólanum á Stokkseyri og Barna-

Ný innkaupastefna
í Árborg

„Bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar
hvetur alla íbúa 18 ára og eldri til að nýta sér
lýðræðislegan rétt sinn og mæta á kjörstað
18. ágúst nk. og kjósa um breytingu á
aðal- og deiliskipulagi miðbæjar Selfoss.
Kjörstaðir verða opnir frá kl. 9:00–18:00.
Kosið verður í 6 kjördeildum, í Vallaskóla
á Selfossi, Barnaskólanum á Eyrarbakka
og Barnaskólanum á Stokkseyri.

Nánari upplýsingar á www.arborg.is

skólanum Eyrarbakka. Kosning stendur
yfir frá kl. 9:00 – 18: 00. Sjá bls. 14.

Samvinna
og árangur

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
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Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi, skrifar:

BREYTINGAR Á INNKAUPASTEFNU OG
INNKAUPAREGLUM SVF. ÁRBORGAR

S

amtök iðnaðarins (SI) hafa lengi
barist fyrir því fyrir að ríki og
sveitarfélög bjóði út kaup á vörum og þjónustu eftir skýrum og gegnsæjum reglum. Sú barátta hefur skilað
því að ríkið og stofnanir þess hafa lagfært útboðsstefnur sínar og unnið eftir
þeim. Jafnframt hefur SI bent á að það
sama hafi ekki gilt um um innkaup
margra sveitarfélaga landsins og þá
sérstaklega ef innkaup þeirra hafi verið undir viðmiðunarmörkum EES, þá
hafi mörg þeirra álitið sem svo að þau
hafi getað hagað innkaupum sínum að
vild. Nú er að hefjast vinna hjá Svf. Árborg við að breyta innkaupastefnu og
innkaupareglum sínum til samræmis
við það sem best gerist á meðal opinberra aðila.

„

Lög um opinber innkaup

Lög um opinber innkaup 120/2016
munu að öllu leyti taka gildi fyrir innkaup sveitarfélaga landsins
um mitt næsta ár eða þann 31. maí
2019. Markmið laganna er að tryggja

jafnræði fyrirtækja, stuðla að hagkvæmni í opinberum rekstri með
virkri samkeppni og efla nýsköpun

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

og þróun við innkaup hins opinbera
á vörum, verkum og þjónustu. Lögin
segja að öll innkaup opinberra aðila
á vörum og þjónustu yfir 15.500.000
kr. og verkum yfir 49.000.000 kr. skuli
bjóða út og gera í samræmi við þau
innkaupaferli. Einnig að við innkaup
undir þeim viðmiðunarfjárhæðum
sem tilgreindar eru skuli kaupandi svo
ávallt gæta hagkvæmni og gera samanburð meðal sem flestra fyrirtækja.
Nokkur sveitarfélög á landinu
hafa nú breytt innkaupaferlum sínum til samræmis við löggjöfina frá
2016 og einhver hafa einnig lækkað
viðmiðunarfjárhæðir vegna útboðsskyldunnar innanlands. Mikilvægt
er orðið að Svf. Árborg hefji endurskoðun á innkaupastefnu og innkaupareglum sínum sem fyrst svo
þeirri vinnu megi vera lokið fyrir maílok 2019, áður en lögin um opinber
innkaup taka að fullu gildi.

Innkaupaferli verklegra
framkvæmda

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

Fánasmiðjan

Fánar, fánastangir
og aukahlutir
Nú er rétti tíminn til að koma fánamálunum
í gott stand.

s:5772020

Lögin um opinber innkaup segja m.a.
til um það hvaða innkaupaferlum
skuli fylgja við kaup á verki. Þær útboðsaðferðir sem jafnan er algengast
að nota við framkvæmdir eru opin og
lokuð útboð ásamt verðfyrirspurnum
og örútboðum. Samkvæmt skilgreiningu laganna er almennt opið útboð,
innkaupaferli þar sem hvaða fyrirtæki sem er getur lagt fram tilboð en
lokað útboð er innkaupaferli þar sem
aðeins þau fyrirtæki sem valin hafa
verið af kaupanda geta lagt fram tilboð, en hvaða fyrirtæki sem er getur
sótt um að taka þátt í. Auk fyrrnefndra
útboðsaðferða sem getið er um í lögunum, notast opinberir aðilar oft við
annarskonar innkaupaferli við smærri
verkefni þ.e. verðfyrirspurnir og örútboð.
Hvaða innkaupaferla er viðeigandi að
nota við útboð framkvæmda?
Lögin og handbókin um opinber
innkaup leiðbeina um það hvaða innkaupaferla er viðeigandi að nota við
útboð á framkvæmdum opinberra
aðila eins og Svf. Árborgar. Sveitarfélagið líkt og aðrir opinberir aðilar
getur ávallt valið milli almenns útboðs
og lokaðs útboð. Lokuð útboð henta
þó fyrst og fremst þegar um er að
ræða stærri og flóknari samninga og
æskilegt er að skoða tæknilegt og fjárhagslegt hæfi bjóðenda gaumgæfilega
í forvali áður en að því kemur að þeir
leggi fram tilboð.

Í forvali vegna lokaðs útboðs skulu
þá þátttakendur sem valdir eru til
að leggja fram tilboð ekki vera færri
en fimm, til að tryggja raunverulega
samkeppni. Sem dæmi þá var ekkert
af fyrrnefndum skilyrðum fyrir hendi
vegna framkvæmdar viðbyggingar
við leikskólann Álfheima á Selfossi og
því var horfið frá þeirri leið sem áður
hafði verið ákveðin á síðasta kjörtímabili þ.e. að viðhafa lokað útboð
með forvali. Ákveðið hefur verið af
nýrri stjórn framkvæmda- og veitusviðs Svf. Árborgar að framkvæmdin
verði sett í opið almennt útboðsferli.
Engar tafir munu verða á framkvæmdinni eða á verklokum frá því sem áður
hafði verið ákveðið þó breytt hafi
verið um útboðsaðferð vegna þeirrar
framkvæmdar.

Ávinningur breytinganna

Hvað varðar innkaup sveitarfélagsins
almennt, þá er ekki nóg að vera með
vel útlítandi stefnur og reglur um innkaup ef svo er ekki farið eftir þeim.
Samhliða þeirri endurskoðun sem
fyrir höndum er á innkaupastefnu og
innkaupareglum Svf. Árborgar þarf að
styrkja og styðja við innkaupastjórnun sveitarfélagsins með sérstöku innkaupasviði eða innkaupastjóra í fullu
starfi svo nást megi betri innsýn í
útgjöld sveitarfélagsins og góð þekking á birgjamarkaði. Ávinningurinn
af góðri innkaupastjórnun hefur sýnt
sig, hjá öðrum opinberum aðilum,
að geta skilað 10-20% sparnaði í innkaupum hvar samningar voru áður
gerðir munnlega eða án þess að neinir afslættir hafi verið til staðar, þar af
leiðandi getur góð innkaupastjórnun
sparað sveitarfélaginu tugi milljóna á
ári í rekstri þess.
Með nýrri heimasíðu sveitarfélagsins sem er í vinnslu og markvissri

Sem dæmi
þá var ekkert af fyrrnefndum skilyrðum
fyrir hendi vegna
framkvæmdar
viðbyggingar við
leikskólann Álfheima á Selfossi
og því var horfið
frá þeirri leið sem
áður hafði verið
ákveðin á síðasta
kjörtímabili þ.e.
að viðhafa lokað
útboð með forvali.
Ákveðið hefur verið af nýrri stjórn
framkvæmda- og
veitusviðs Svf.
Árborgar að framkvæmdin verði
sett í opið almennt
útboðsferli.

fræðslu á meðal starfsmanna er hægt
að auka vitund stjórnsýslunnar og
seljanda verka, vöru og þjónustu um
það hvernig þessum reglum skuli
framfylgt svo engin óvissa sé svo um
það hvernig Svf. Árborg muni haga
viðskiptum sínum í framtíðinni. Ljóst
má vera af framansögðu að ávinningur breytinganna muni verða til mikilla
hagsbóta fyrir sveitarfélagið og þar
með alla íbúa þess.
Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista og formaður framkvæmda- og veitustjórnar í Svf.
Árborg.

KRANALEIGAN ÁB LYFTING:

Stærsti krani landsins og
sex félagar hans
K

ranaleigan ÁB Lyfting er klárlega fyrsti kostur þegar þörf
er á kranaþjónustu við stærri
verkefni enda hefur fyrirtækið meðal
annars yfir að ráða stærsta krana
landsins. „ÁB Lyfting hefur verið
starfandi síðan árið 1999 en ég hef
starfað í þessu fagi í tæplega 40 ár,“
segir framkvæmdastjórinn Ástþór
Björnsson.
„Við erum með sjö glussakrana
sem taka frá 35 tonnum upp í 300
tonn en þessi 300 tonna er stærsti
krani landsins. Hann vegur einn og
sér án nokkurrar hleðslu heil 72
tonn. Þessir kranar eru allir meira og
minna stöðugt í útleigu. Við þurfum
sjálf að sjá alfarið um alla vinnu á
krönunum, þetta eru það sérhæfð
verkefni. Stór hluti af verkefnunum er
annars vegar hífingar og lyftingar við
byggingarvinnu og hins vegar skipavinna, þ.e. uppskipun. En einnig eru
þetta margs konar önnur verkefni þar
sem lyfta þarf mjög þungum hlutum,“
segir Ástþór.
Meðal þekktra verkefna hjá ÁB
Lyftingu eru hífingar á öllum vindmyllum sem reistar hafa verið á landinu.
Enn fremur sér fyrirtækið um að lyfta
upp gömlum sögufrægum húsum fyrir Minjavernd. „Við hífðum líka rafala
og túrbínur í Hellisheiðarvirkjun. Auk
þess höfum við skipað upp gröfum
fyrir Eimskip í Helguvík og Húsavík,
svo fátt eitt sé nefnt,“ segir Ástþór.

Þýska stálið blífur

Allir sjö glussakranarnir í eigu Kranaleigunnar ÁB Lyfting koma frá einum
og sama framleiðandanum, Grove í
Þýskalandi. Þjóðverjar eru annálaðir
fyrir framleiðslu á framúrskarandi
þungavinnuvélum og ÁB Lyfting vill
bara notast við það besta á markaðnum. Myndir af Grove-krönunum
prýða þessa grein.
Þeir sem vilja fá nánari upplýsingar
eða þurfa á fyrsta flokks kranaþjónustu að halda geta hringt í síma 8962301 fyrir frekari upplýsingar. Einnig
má senda fyrirspurn í tölvupósti á
netfangið ablyfting@simnet.is.
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Oddný G. Harðardóttir, þingmaður skrifar:

LEIÐARI

Fegurðin í auga
sjáandans

F

yrir tæpum tveimur áratugum flutti undirritaður tillögu
til þingsályktunar um beint
lýðræði. Þar voru færð rök fyrir kostum þess að milliliðalaust lýðræði væri
brúkað í mörgum hinna stærri mála.
Ástæðurnar fyrir óbreyttu fulltrúalýðræði væru ekki til staðar á tímum nýrrar
tækni og almennrar upplýsingar.
Hitt er ljóst að það er auðvelt að
færa rök fyrir því að beint lýðræði eigi
ekki við um allar hinar stærri ákvarðanir en svo sannarlega er það sjálfsögð
leið til að leiða álitamál til lykta ef leikreglur lýðræðisins kveða á um að það
skuli gera.
Nú um helgina fer fram söguleg
atkvæðagreiðsla um framtíð miðbæjarskipulags á Selfossi. Um skipulagsáformin hefur verið rökrætt á síðustu
misserum og sannralega sýnist sitt
hverjum. Umræðan ekki alltaf málefnaleg eða á háu plani. Því miður því
skipulag skiptir miklu máli er varðar
lífsgæði íbúa og um framtíðarþróun
byggða.
Fyrri tilraunir til að færa líf og
byggingar á miðbæjarsvæðið hafa farið fyrir lítið og því hefur ekkert gerst
um árabil á einu besta byggingarsvæði
landsins. Framhaldið er hjá fólkinu í
Árborg og vonandi að sem allra flestir
sjái sér fært að taka þátt í kosningunni
þannig að niðurstaðan, hver sem hún
verður, hafi sannfærandi stuðning og bakland hjá íbúum sveitarfélagsins.
Umræðan um miðbæinn er oft og eðlilega tilfinningaþrungin, enda láta
sig þar margir það miklu varða hvernig hann skuli skipaður. Margt virkar
vel í skipulaginu sem kosið er um og eðlilega hefur hver sína skoðun og
upplifun á því hvernig hús skuli reisa þar. Hvort þau eigi öll að hafa fyrirmyndir í gömlum húsum frá Selfossi eða ekki, svo dæmi sé tekið.
Vitaskuld er engin ein skoðun rétt þegar kemur að skipulagi og húsbyggingum. Þar ræður smekkur hvers og eins og fegurðin er í auga sjáandans. Hinsvegar er nauðsynlegt að umræðan sé málefnaleg sem leiði til
sannfærandi niðurstöðu.
Það væri mikill skaði af því ef úrslit kosninganna um helgina yrðu til
þess að ekkert gerðist í uppbyggingu miðbæjarins um ókomin ár. Aðdráttarafl og ávinningur af vel heppnuðum miðbæ sem miðstöð mannlífs og
menningar er ómælt. Kynnum okkur kosti og galla málsins af yfirvegun og
tökum þátt í því að móta miðbæ á Selfossi.

„

Vitaskuld
er engin ein
skoðun rétt
þegar kemur
að skipulagi
og húsbyggingum. Þar ræður
smekkur hvers
og eins og fegurðin er í auga
sjáandans.“

			

Björgvin G. Sigurðsson

Samvinna og árangur

U

m leið og ég óska sveitarstjórnarmönnum til hamingju með kjörið í sveitarstjórnarkosningunum í vor, óska ég
eftir góðu samstarfi við þá á kjörtímabilinu. Það er afar mikilvægt að
sveitarstjórnarmenn og þingmenn
séu í góðu sambandi og beiti sér með
sameiginlegu átaki að þeim málum sem mestu skipta hverju sinni.
Saman eigum við meiri möguleika á
að ná fram breytingum til batnaðar
fyrir íbúa Suðurkjördæmis.

Brýn mál

Ef marka má fjármálaáætlun ríkisstjórnarinnar til næstu fimm ára er
sannarlega ástæða til að við beitum
okkur fyrir auknu fjármagni til heilbrigðisstofnanna og sjúkraflutninga
svo ekki sé talað um hjúkrunarrými
og aukna þjónustu við aldraða. Þetta
eru brýn mál sem færa þarf til mun
betri vegar og auka þannig lífsgæði
íbúa og skapa betri búsetuskilyrði.
Það gera líka öflugar menntastofnanir fyrir fólk á öllum aldri sem
vill styrkja stöðu sína. Þess vegna
þarf að efla framhaldsskólana og símenntunarstofnanirnar.
Samgöngumálin hvíla þungt á
íbúum Suðurkjördæmis enda umferðarþunginn mikill og viðhaldsþörfin að sama skapi mikil. Einbreiðar brýr eru alltof margar og
skapa hættu á þjóðvegi 1 og krefja
þarf ríkisstjórnina um fjármagnaða
áætlun um að fækka þeim á næstu
árum. Löggæslan er fjársvelt og því
verður að breyta. Nánast allir erlendir ferðamenn fara um Suðurlandið og það skapar augljóslega
aukið álag á undirmannaða löggæsluna og kemur niður á þjónustu við
íbúa ef ekki verður bætt þar úr.

Barnafjölskyldur

Víða í kjördæminu er húsnæðisskortur og það þarf að byggja fleiri
leiguíbúðir sem reknar eru án
gróðasjónarmiða. Þar er samstarf
ríkis og sveitarfélaga nauðsynlegt. Vaxtabætur, húsnæðisbætur
og greiðslur með börnum í formi

barnabóta er stuðningur við ungt
fólk sem dregið hefur verið markvisst úr á undanförnum árum. Það
er mikið hagsmunamál fyrir ungt
barnafólk að þessar greiðslur verði
auknar svo um munar, líkt og gert
er í hinum norrænu ríkjunum. Fyrir því munum við í Samfylkingunni
beita okkur.

Félagsleg undirboð

Svik og svindl hefur því miður ógnað heilbrigði vinnumarkaðarins hér
á landi. Einkum hefur orðið vart við
að starfsmenn séu sviknir um kjör
sem þeim ber í byggingariðnaði
og í ferðaþjónustunni. Þau fyrirtæki sem stunda þessi lögbrot eru
með þeim að svindla sér fram fyrir
önnur í samkeppni. Á þessu þarf að
taka með festu, ríki og sveitarfélög
ásamt samtökum atvinnurekenda og

„

Samgöngumálin hvíla
þungt á íbúum
Suðurkjördæmis
enda umferðarþunginn mikill
og viðhaldsþörfin
að sama skapi
mikil.

verkalýðsfélaga. Heilbrigður vinnumarkaður er ein mikilvægasta stoðin undir velferðarsamfélagið.
Oddný G. Harðardóttir þingmaður
Samfylkingarinnar í Suðurkjördæmi.

ÓBÆRILEGA SPENNANDI SYNDAFLÓÐ
-sjötta bókin um Bergman og Recht

S

yndaflóð, sjötta bók sænska
rithöfundarins Kristinu Olsson um lögreglumennina
Bergman og Recht, er komin í verslanir. Bókin fékk frábærar viðtökur í
heimalandi höfundar og sögð næstum óbærilega spennandi.
Malcolm Benke finnst myrtur
í hægindastól fyrir framan arininn á heimili sínu í Stokkhólmi.
Á litlafingri er hann með giftingarhring látinnar dóttur sinnar.
Hvers vegna í ósköpunum?
Í öðru hverfi situr miðaldra
útfararstjóri og hefur áhyggjur
af bróður sínum sem virðist vera
horfinn. Og einhvers staðar er ör-

væntingarfull kona innilokuð með
börnum sínum og eiginmanni sem
færist sífellt nær brjálseminni …
Fredrika Bergman og Alex Recht
átta sig á að öll þessi mál tengjast og
einhvers staðar leynast gamlar syndir sem leita upp á yfirborðið. En hver
er það sem vill fullnægja réttlætinu
á svo grimmilegan hátt? Og hvaða
réttlæti?
Syndaflóð, sjötta bók Kristinu
Ohlsson um lögreglumennina Bergman og Recht, er æsileg saga um
duldar misgjörðir, sekt og hefnd.
Nanna B. Þórsdóttir þýddi.
JPV útgáfa gefur út.
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Sogskál á gleri.

Hvalasýningin á Granda: Smákranar önnuðust flutninga á öllum hvala
líkönum fyrir sýninguna.

Unnið við Perluna.

Litlir kranar
leysa stór verkefni
Smákranar

Þ

að eru til fleiri kranar en
stórir byggingarkranar,
og litlir, sérhæfðir kran
ar eru nauðsynlegir til ýmissa
vandasamra verka. Til dæmis
þarf oft að hífa upp í mikla
hæð þunga hluti innanhúss í
byggingum, stórar glerrúður
og stálbita, en smákranar
koma þar við sögu þar sem
önnur tæki komast ekki að og
handaflið ekki nóg.
Þessa þörf uppgötvuðu
hjónin Erlingur Snær
Erlingsson og Hildur Björg
Ingibertsdóttir eftir að þau
fóru að kynna sér möguleika
smákrana skömmu eftir alda
mótin síðustu. Þau stofnuðu
fyrirtækið Smákrana árið
2004 og hefur fyrirtækið
vaxið og dafnað síðan.
„Faðir minn var í þess
um hífingarbransa og var
með stóra bílkrana. Ég hafði
því alltaf mikinn áhuga á
þessum hlutum. árið 2004

sá ég í erlendu fagtímariti
auglýsingu um Unic 295
smákranann, svokallaðan
köngulóarkrana.“ Erlingur fór
síðan með eiginkonu sinni
og föður til Bretlands til að
skoða þessa kranategund og
þau fluttu heim einn Unic 295
smákrana. Hann lyftir þremur
tonnum í 1,4 metra radíus en
er ekki nema 60 sentimetrar
á breidd.
„Upphaflega var ætlunin
að höndla með þessa krana
og þjónusta kaupendur þeirra
en áhuginn var lítill og fáir
virtust sjá fyrir sér mögulega
notkun þeirra. Þannig að við
áttum kranann áfram og ég
fór að vinna á honum með
fram öðrum störfum.“
krönum í eigu fyrirtæk
isins hefur síðan fjölgað
jafnt og þétt í gegnum árin
og nú á fyrirtækið samtals
átta krana. Þar af eru fjórir
smákranar af Unic gerð, tveir

flutningskranar af gerðinni
JmG, en þeir geta keyrt
með hlassið, og svo tveir 45t
Liebherr bílkranar sem henta
mjög vel með litlu krönunum.
„Við sérhæfum okkur í
flutningatæknilegum lausn
um. Þar sem erfitt er að
koma við öðrum tækjum þar
komum við til sögunnar. Tök
um sem dæmi það verkefni
að setja upp 300–500 kílóa
rúðu innandyra. Í áhættu
greiningu blikka öll ljós yfir
slíku dæmi ef menn ætla að
gera þetta með handafli,
bæði vegna hættunnar á
meiðslum og því að eyði
leggja hlutinn.“
auk krananna býr fyrir
tækið einnig yfir ýmsum
gagnlegum búnaði við
flutninga og hífingu hluta
innandyra: „Eitt dæmi eru
glersogskálarnar sem sjúga
sig fastar á glerið með loft
tæmi. Við eigum fimm slíkar

og meðal annars stærstu
glersogskál til glerísetningar
á Íslandi. með henni getum
við híft gler sem er allt að eitt
og hálft tonn að þyngd.“
Verkefni Smákrana eru
mjög fjölbreytt en fyrirtækið
er mest á fyrirtækjamarkaði.
Þó kemur oft fyrir að Erlingur
og hans starfsmenn sinni
einstaklingum vegna glerí
setninga. „Við hífum mikið af
gleri fyrir smiði sem þjónusta
tryggingafélögin og þannig
erum við mikið á vettvangi hjá
einstaklingum. Þetta eru gler
frá 70 og upp í 300 kíló,“ segir
Erlingur og bætir við að Smá
kranar hafi annast hífingar á
flestum stærstu rúðum sem
hafa verið settar í á Íslandi
frá árinu 2008. nauðsyn
smákrananna er augljós við
þessi verk, eða eins og Erling
ur segir: „Hvernig ætlar þú að
setja upp gler sem er 760 kíló
að þyngd og 7,2 metrar að

hæð?“ og vísar þar til nýlegs
verkefnis fyrir nýja verslun
H&m í Smáralind.
meðal annarra nýlegra
verkefna er stórt verk fyrir
ÍaV marti í Búrfellsvirkjun,
þar sem unnið hefur verið
við uppsteypu á stöðvar
húsi sem er 300 metra inni í
fjallinu. Þá hafa Smákranar
sett upp rúmlega 60 tonn
af gleri í nýja hótelbyggingu
Bláa lónsins. Einnig hefur
fyrirtækið unnið innandyra
við breytingar í Perlunni og
hjá marel hf. og sett upp allt
nýtt gler á framhliðum H&m
og Zöru í Smáralind og H&m
og next í kringlunni.
Nánari upplýsingar veitir
Erlingur Snær í síma 6994241 eða í gegnum netfangið
ese@smakranar.is.
www.smakranar.is
facebook.com/smakranar
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Pálína Þorsteinsdóttir,
Gunnlaugur Bjarnason,
Eva Bjarnadóttir. Vísnakeðja f lutt.
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Jónína Sigurgeirsdóttir
spilaði á harmónikku.

Gestir við opnunina.

Sláturhúsi breytt í vinnustofu

Dread Lightly hélt tónleika.
Gestir við opnunina.

Peter Ålander fjallar
um baunir.

S

íðastliðinn föstudag var gömlu
sláturhúsi á Fagurhólsmýri
í Öræfum formlega breytt í
vinnustofu. Þau Eva Bjarnadóttir
og Peter Ålander standa á bak við
vinnustofuna og segir Eva að opnunin sé sem gjörningur þar sem tímarnir fengu að mætast: „Við höfum tekið
yfir gamlt sláturhús Öræfinga byggt
1958 sem hefur staðið yfirgefið síðan vinnsla hætti. Veltum því reyndar
fyrir okkur hvort við tökum yfir húsið eða húsið yfir okkur.“
Ýmsir munir eru til sýnis frá tímum slátrunar og sundmagavinnslu
sem var um skamma hríð í húsinu
eftir að slátrun var hætt. Stimplar,
vigtarseðlar, skilagreinar, sem var
allt fundið í húsinu á undanförnum tveimur árum. Einnig var sýnt
myndband sem Guðlaugur Heiðar
Jakobsson tók í síðustu sláturtíðinni
hér 1988.
„Lesin var upp vísnakeðja Þorsteins Jóhannssonar í Svínafelli og
Halldóru Magnúsdóttur sem vann
hjá Afurðarsölu S.Í.S. Fyrsta vísan
barst með flugvél 1966, en hér var
flogið með sláturafurðir áður en hringvegurinn var opnaður, eftir að
strandflutningar lögðust af, og entust
þessi samskipti þónokkrar sláturtíðir, lífgaði uppá kaffitíma sveitunga,“
segir Eva.
Við opnunina var einnig flutt
frásögn úr sláturtíð, spilað var á
harmónikku, myndlist sýnd og eldsmíðisgripir. Boðið var upp á baunarétt. Dread Lightly hélt tónleika í lok
kvöldsins.
Eva útskrifaðist úr myndlist
frá Gerrit Rietveld Academie í
Amsterdam 2016 og er Peter Ålander
maður hennar áhugamaður um eldsmíði og matargerð. Þau starfa bæði
við leik-og grunnskólanum í Hofgarði hér í Öræfum.

Vinnum
fyrir öll

tryggingafélög
brm.is

3 á ra

VINNUM FYRIR ÖLL
brm.is

ábyrgð
f ra mr á
ísetnin úðu
g um

TRYGGINGARFÉLÖGIN
Sérhæft bílrúðuverkstæði með bílasmíðameistara

Dalvegi 18, Kópavogi / Sími: 571 1133 / brm@brm.is
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Tvær tvítyngdar bækur

Þingvellir og Eldgos í aðsigi

B

ókaútgáfan Sæmundur hefur sent frá sér tvær tvítyngdar
bækur. Annarsvegar ljóðabókina Eldgos í aðsigi eftir Völu Hafstað og
hinsvegar ljósmyndabókina Þingvellir, í
og úr sjónmáli.
Hið tvítyngda form er nú aftur að
ryðja sér til rúms. Með þessu formi geta
erlendir bókaormar fengið nasasjón af
íslenskunni og bækurnar henta prýðilega sem gjafavara til bæði innlendra og
erlendra vina.
Ljósmyndir
Þingvallabókarinnar
tóku þau Pálmi Bjarnason og Sigrún
Kristjánsdóttir en höfundur texta er
Harpa Rún Kristjánsdóttir. Hér er í
máli og myndum stiklað um þennan
sögufræga stað, ekki bara náttúruna
heldur vitjar textinn um söguna og
marga þá gesti sem komið hafa á hinn
fornfræga stað.
Blaðið grípur hér ofan í vitnisburð
þess sem lengi hefur átt sér þann draum
að sjá staðinn og lendir þar í þingstörfum miðjum, fyrir öldum síðan:
„Hjartað berst í brjóstinu. Þessa
hafði ég beðið. Alþingi á Þingvöllum.
Hver hefði trúað að ég kæmist hingað?
Hér ægir saman ótal fótum. Sauðskinnskór með leppum, útlendir skór með
spennum, hófar og þófar, allt í bland.
Í steinhringnum þarna niðurfrá sitja
best klæddu karlarnir. Lögsögumenn,
hirðstjórar og goðar. Það er skrýtin lykt
af þeim. Ég er hrifnari af hestasveinunum sem halda sig niðri við búðirnar, og
á flötunum hér í kring. Þeir sýna mér
kurteisi og vinarhug en horfa ekki framhjá mér eins og höfðingjarnir.
Eldabuskurnar í búðartjöldunum
þykir mér einnig vænt um. Í það minnsta
þær sem eru ekki þeim mun yggldari
á brúnina. Sölumennirnir í markaðstjöldunum vilja vera vinir allra. En
reyndar bara þeirra sem hentar hverju
sinni. Þeir eru nógu liprir að kjassa mig
þegar félagsskapurinn er réttur. En þeim
mun fljótari að sýna undir stertinn á sér
þegar þannig liggur á þeim.
Það var þess virði, ferðalagið hingað.
Þótt stundum væru fæturnir þreyttir
á leiðinni. Þá var svo ótal margt að sjá.
Mér er alveg sama þó þeir hafi ekki viljað hafa mig með sér. Ég hefði ekki viljað
missa af þessu. Jafnvel þótt ég þyrfti að
vera í humátt á eftir nánast alla leiðina.
Fjórtán dagar í endalausri birtu
vorsins. Það er ekki eftirsóknarvert að
vera stórmenni núna. Þeir eru þeir einu

sem skemmta sér ekki baun. Hér er
sungið og sumblað næturlangt. Og það
er ýmislegt sem dulitlu drögin fela.
Ég er annars hissa að hér skuli ekki
vera fleiri hundar. Það væri nú skemmtilegra þannig.
Svona hugsaði hann. Brosti út í annað. Trítlaði út í sumarnóttina, dillaði rófunni, lyfti löpp, og meig á nærliggjandi
tjald.
En náttúru staðarins eru einnig gerð
skil með skemmtilega skáldlegum texta:
Hreppafleki.
Ameríkufleki.
Sigdalur.
Þrjú ókennileg orð sem tengjast Þingvöllum órofa böndum. Menn
vita þó misvel hvað þau merkja.
Flekarnir tveir liggja gegnum landið
okkar. Með ógreinilegri ógnar
hægð mjakast þeir hvor frá öðrum.
Annar fer í austur, hinn í vestur.
Stanslaust og eilíflega rífa þeir landið í
sundur, svo yfirborð þess sígur.
Sígur, og myndar sigdal, eða dæld.
Dalur og dæld.
Heldur lítilmótleg orð til að lýsa ósköpunum.
Efst upp við Langjökul er botninn í 1000
metra hæð. Þaðan liggur
leiðin niður
niður
niður
niður
niður
niður
niður
og niður,
í 14 metra undir sjávarmál við Hengilinn.
Í dalnum eru 1300 rúmkílómetrar
af vatni.
Og að lokum vitnisburður Völunnar:
Það fer lítið fyrir henni í mannmergðinni. Gamalli völu sem húkir
í urðinni. Jarðarlitir lepparnir renna
saman við umhverfið þar sem hún
rær fram í gráðið. Af vörum hennar hrýtur gamall húsgangur, sem ég
kunni í bernsku.
„Troðnar skyldu grónar götur
gætilega. Hver veit nema sé þar saga?
Sofin frá í gamla daga.“
Við mér stjakar regnklápuklæddur ferðamaður með myndavél. Þegar
ég lít aftur upp í klettinn er hún horf-

in. Kannski var hún aldrei þar, heldur
bara innra með mér.

Eldgos í aðsigi

„Að koma heim eftir þrjátíu ár er eins
og að mæta á grímuball,“ skrifar Vala
Hafstað, sem bjó í Bandaríkjunum í
þrjá áratugi áður en hún fluttist aftur
heim. Bókaútgáfan Sæmundur hef nú
gefið út bók hennar Eldgos í aðsigi
sem er önnur bók höfundar en hún
hefur starfað um árabil við blaðamennsku og textagerð.
Í þessari tvítyngdu bók lýsir hún
umskiptunum frá bandarísku úthverfi í íslenskan veruleika þar sem
óbeisluð náttúruöflin endurspegla
oft lífið sjálft. Það eru umbrotatímar,
en bjartsýni Völu og kímnigáfa halda
alltaf velli.
Bók Völu kom í verslanir nú í
sumar og hefur verið vikum saman á
metsölulista ljóðabóka.
Fyrst aðeins um verð bóka sem oft
er í brennidepli:

Falinn kostnaður

Verðmiði bókarinnar
segir ekki alla söguna
hugsaðu um hinn falda kostnað:
fjölskylda rifin upp með rótum
menntun raskað
heimili yfirgefið
flutt yfir hafið
eldfjallagufum andað að sér
sólskins saknað

rigning, rok, meiri rigning
versnandi samband
fjölskyldan tvístruð
sama hvernig á það er litið
þá færðu hana á góðu verði.
Ljóðið Gos vísar til veruleikans vestan hafs en um leið líkingamáls sem allir
Íslendingar þekkja:

Gos

Í stóru landi
margra milljóna
er aginn allt
þú ferð með hollustueiðinn
lærir að hugsa með hópnum
klæðast fjólubláu og bleiku eftir pöntun
er kennt að vera kurteis
tillitssamur
vanda orðbragðið
hlýða valdhöfum
efast ekki um réttmæti reglnanna
ef þú óvart blótar
þarftu að sitja eftir
ósamkomulag er óvirðing
gagnrýni refsiverð
hugsaðu ekki upphátt
beindu reiðinni inn
þar sem þrýstingurinn eykst
eins og kvika undir eldfjalli
þar til allt í einu
að eldfjallið gýs
öllum að óvörum
Íslensk móðir er innflytjandi í hverfi
amerískra góðborgara og hún vekur skelfingu eins og hér segir frá:

Einu sinni bauð ég
vini sonar míns
í heimsókn
hann var fimm eða sex ára
þóttist taka vel á móti honum
bakaði meira að segja köku
hitti mörgum árum seinna
mömmu hans
sem sagði mér
hvað hún hefði verið hrædd
að skilja hann eftir
ég hefði komið til dyra
með hníf í hendi
(var í miðju kafi
að skera möndlur í kökuna)
hún óttaðist um líf hans
keyrði nokkra hringi
kom svo aftur að sækja hann
þú varst eini útlendingurinn
í hverfinu, sagði hún
maður veit aldrei með þessa innflytjendur
En það eru ekki allir í þessu hverfi
óttaslegnir. Einn nágranninn er sérlega
glaður maður eins og hér segir frá:

Ekkert að óttast

Glaðlegasti maðurinn í götunni okkar
er útfararstjórinn
því ólíkt okkur hinum
sem lifum í stöðugum ótta
við ógæfu á næsta leiti
þá er hann vinur Dauðans
hefur ekkert að óttast
þeir vinna saman
og Dauðinn heldur í honum lífinu“

16. águst 2018
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BÓKHALD

• Bókhald
• Afstemmingar
• Ársreikningar

• Launavinnsla
• Árshlutauppgjör
• Virðisaukaskattsskil
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BÓKHALDSÞJÓNUSTA
LÖGFRÆÐIRÁÐGJÖF
EIGNASKIPTAYFIRLÝSINGAR

X VIÐ
ANDVÍGUR
K
æru samborgarar í Árborg.
Ég er það sem kallast gæti
nýbúi hér í Árborg og hef
verið búsettur á Selgfossi í liðlega
2 ár. Eins og flest allir aðrir íbúar
Árborgar hef ég í raun ekki komist
hjá því að fylgjast með þeirri ummræðu sem nú er í gangi um miðbæjar skipulagsmálin og þær kosningar sem munu eiga sér stað þann
18.ágúst næstkomandi og eins og
margir aðrir hef skoðun á þessu eins
og flestu öðru er við kemur daglegu
lífi og amstri okkar yfirhöfuð og er
ég hópi þeirra sem ætla að segja nei
og mun því að láta mitt X við Andvígur þeim tillögum sem liggja fyrir.
Áður en ég tel upp þær ástæður,
þá tek ég það skýrrt fram að ég er
ekki á móti uppbyggingu miðbæjar
svæðis og að afsjálfsögðu á bæjarfélag af þessarai stærðrgráðu af hafa
gott miðbæjarstæði sem gæti trekkt
að freðamenn og fyrir okkur hin sem
búum hér að njóta. Ég er eingöngu
móti þessari tillögu og ástæður þess
eru þó nokkrar, hér eru þær helstu:
-Þetta verkefni er af þeirri
stærðargráðu að það átti að fara í
útboð og vera rækilega auglýst sem
slíkt og þá um leið eftir þeim almennu leikreglum sem gilda um
slíkt. En þar sem það var ekki gert þá
höfum við í raun ekkert í höndunum
sem sýnir fram á það að viðkomandi
hafi verið með besta og hagkvæmasta tilboðið (þessi ástæða ein og sér
er nægileg til þess að segja Nei og
setja X við Andvígur).
-Mýtan um það að verði þessi til-

Set ehf
röraverksmiðja
Viðtæk þekking, reynsla og geta fyrirtækisins setur
það í flokk á meðal helstu röraframleiðenda evrópu.

Set ehf.
Röraverksmiðja
Eyravegur 41
800 Selfoss
Sími
Fax

+354 480 2700
+354 482 2099

set@set.is

Forn menningarríki hófu gerð
vatnsrenna og lagnastokka fyrir
mörgum árþúsundum.
Síðar voru þróaðar vatnsbrýr

Lagnagerð er því með elstu iðngreinum sögunnar og hefur þróast
með tímanum.
Með nýjustu tækni og aðferðum

og málmpípur til að veita vatni

hefur röraverksmiðjan Set skapað

til ræktunar, þvotta og drykkjar.
Egyptar, Grikkir og Rómverjar áttu
mikla verkmenningu á þessu sviði,
en vatnsbrýr Rómverja eru enn

sér sérstöðu á heimsvísu með
fjölbreytileika í framleiðslu,
ásamt því að vera mikilvægur
þátttakandi í uppbyggingu og

í dag taldar meðal helstu verkfræðiafreka mannkyns.

nýsköpun í íslensku samfélagi.

Veljum íslenskt og sköpum
með því verðmæti og störf.

www.set.is

Set ehf • Röraverksmiðja

Ölfusá fossar undir brúna inn á
Selfoss sem nú er lokuð í viku vegna
framkvæmda.

laga verði ekki framkvæmd og það
ekki seinna en núna, þá muni ekkert gerast í þessum málum næstu
10 árin eða svo heldur ekki neinu
vatni. Boltinn er farinn að rúlla og
þó svo að þessi tillaga verði ekki af
veruleika, þá er ekki þar með sagt að
það gerist ekki neitt. T.d mætti halda
tillögukeppni um uppbyggingu miðbæjarsvæðis og sú tillaga sem yrði
fyrir valinu færi svo í auglýst útboð
og besta tilboðinu yrði tekið.
Að lokum vil ég hveta okkur öll
til þess að mæta á kjörstað, sýna hug
okkar í verki og nýta þann lýðræðislega rétt sem við höfum.
X- Andvígur.
			
Ólafur H. Ólafsson.

Sætoppur ehf. l Lónsbraut 6 l 220 Hafnarfirði l Sími 551 7170 l www.saetoppur.is

Tæki til vetrarþjónustu
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Öflugt sumarstarf hjá Lkl. Dynk
L

kl. Dynkur hefur síðustu árin
tekið að sér að slá og hirða
um Ólafsvallakirkjugarð á
Skeiðunum. Félagarnir fjölmenntu í
garðinn í liðinni viku og var vel mætt
að venju. Nokkrar myndir frá starfinu
í garðinum

Dynksfélagarnir í garðinum að slætti loknum. Myndir: bgs.

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.

750kg kerra, gerð 1384, mál: 251x131x35cm
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 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.

Nýtt á Íslandi frá
kerrum

Smi ðjuv eg i 40, gul gata , Kópavo g i
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Jónas Yngvi fór mikinn á slátturtraktornum.

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,
Björgvin Skafti, oddviti og félagi í
Dynk, mættur til leiks.

Gylfaf
Sími 567

Kt. 571293-

Ba
Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is
www.gummisteypa.is

Netfang: d
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Íbúakosning um miðbæinn á
Selfossi fer fram á laugardaginn

Í

búakosning um aðal- og
deiliskipulag miðbæjar Selfoss
sem samþykkt var í bæjarráði
13. júlí 2018 fer fram laugardaginn
18. ágúst 2018 í Svf. Árborg og verður
kosið í 6 kjördeildum. Vallaskóla Selfossi, Barnaskólanum á Stokkseyri og
Barnaskólanum Eyrarbakka. Kosning
stendur yfir frá kl. 9:00 – 18: 00.

Eftirfarandi spurningar
verða á kjörseðli:

Spurning nr. 1
Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur)
tillögu að breytingu sem bæjarstjórn
Árborgar samþykkti hinn 21. febrúar 2018 á aðalskipulagi Selfoss vegna
fyrirhugaðrar uppbyggingar í miðbæ
Selfoss?
Hlynnt(ur)
Andvíg(ur)
Spurning nr. 2
Ert þú hlynnt(ur) eða andvíg(ur)
tillögu að breytingu sem bæjarstjórn
Árborgar samþykkti hinn 21. febrúar 2018 á deiliskipulagi fyrir miðbæ
Selfoss?

Hlynnt(ur)
Andvíg(ur)
Niðurstaða
atkvæðagreiðslu
íbúakosninga úr íbúakosningu um
breytingu á aðal- og deiliskipulagi
fyrir miðbæinn á Selfossi verður bindandi fyrir ákvörðun bæjarstjórnar
um framhald málsins. Þessi binding
bæjarstjórnar nær eingöngu til málsins ef að lágmarki 29% kjörgengra
íbúa tekur þátt í kosningunni. Ef hins
vegar færri en 29% íbúa taka þátt
í kosningunni verður niðurstaðan
ráðgefandi fyrir endanlega ákvörðun
bæjarstjórnar.
Upplýsingar um viðkomandi tillögur að breytingu á deiliskipulagi og
aðalskipulagi má nálgast á heimasíðu
sveitarfélagsins, arborg.is og einnig
á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa að Austurvegi 67, Selfossi.
Utankjörfundaratkvæðagreiðsla er
hafin og fer fram hjá sýslumönnum
um land allt.
www.arborg.is

Teikning af skipulaginu í miðbæ Selfoss sem kosið er um.

Gúmmísteypa Þ. Lárussonar ehf.,

Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík
Sími 567 4468 · Fax 567 4766
Kt. 571293-2189 · Vsknr. 40508
Bankanr. 0116-26-1700
Gylfaflöt 3 · 112 Reykjavík· Sími 567 4467
gummisteypa@gummisteypa.is
www.gummisteypa.is

Netfang: dekk@gummisteypa.is
www.gummisteypa.is

REIKNINGUR

veldu öryggi
veldu Volvo Penta
hjá brimborg
Þ

að kann að hljóma sem fullmikil
bjartsýni að opna veitingastað
utan alfaraleiðar eða um 20
kílómetrum frá litlum þéttbýlisstað,
Hvammstanga. En þetta gerði
Róbert Jón Jack árið 2002 og í dag
er veitingastaður hans, Geitafell á
Vatnsnesi, afar vinsæll. Um 6–10.000
manns snæða á staðnum árlega,
flestir erlendir ferðamenn, en
staðurinn er opinn frá 15. maí og út
september.
Róbert og eiginkona hans keyptu
jörðina árið 2002 og byggðu þar
afskaplega fallegt íbúðarhús í stíl
gamla íslenska sveitabæjarins.
Veitingastaðurinn sjálfur er í húsnæði
sem upphaflega var hlaða.
Súrheysturninn á landareigninni
var hins vegar endurbyggður eins og
skoskur kastalaturn; á fyrstu hæðinni
er minjasafn um sveitina í kring og
þá sem þar hafa búið, en á annarri
hæð er stórmerkilegt safn tengt
enska knattspyrnuliðinu Man. Utd.

Áreiðanleiki, afl, ending og öryggi með Volvo Penta.
Volvo Penta býður upp á breiða línu bátavéla sem henta margvíslegum
aðeins
hráefni
og
gerðum
ogferskasta
stærðum
báta.notað
Hældrifsvélar,
gírvélar, IPS vélbúnaður,
aðföng sótt í heimabyggð svo útkoman
rafstöðvar og ljósavélar.

en tengsl hafa verið hjá Róberti og
ættingjum hans við gamlar stjörnur
og fyrrverandi þjálfara liðsins. Þetta er verður aldrei annað en dásamleg.
Þá spilla ekki fyrir gómsætir
safn sem enginn aðdáandi Man. Utd.
• Tökum
eldri
Penta
vélbúnað upp í kaup á nýjum búnaði
eftirréttir
en Volvo
í boði eru
skyrkaka,
ætti að láta framhjá sér fara.
skúffukaka
og
hjónabandssæla.
Á efstu hæðinni er síðan
• Eigum uppgerðan vélbúnað til sölu á lager
Rauðvín, hvítvín og bjór eru til
stórkostlegt útsýni yfir flóa, strandir og
• Hjá
okkur starfar framúrskarandi og faglegt teymi
drykkjar og auk þess gosdrykkir, safar,
skaga.
kaffi ogað
te.okkur þjónustu og niðursetningu á Volvo Penta vélbúnaði
„Það er tilvalið í einni ferð að skoða• Tökum
Selasetrið á Hvammstanga, selalátrin• Neyðarþjónusta í boði
Tökustaður
Burial Rites
við Svalbarð og Illugastaði sem er
• Gott
úrval varahluta
á lager
Skammt undan eru Illugastaðir sem
næsti bær við okkur, koma í mat til
um frægu
land allt
eru sögusvið hinnar
skáldsögu
okkar að Geitafelli, skoða svo Hvítserk,• Þjónustuaðilar
eftir Hannah Kent, Náðarstund, eða
Borgarvirki og Kolugljúfur á leiðinni
Burial SAMBAND
Rites. Sagan byggir
á einu
heim,“ segir Róbert.
HAFÐU
Í DAG
frægasta sakamáli Íslandssögunnar
volvopenta@brimborg.is
Dýrindis sjávarréttir
um þau Natan, Agnesi og Friðrik en
vinsælt meðal erlendra ferðamanna
Bændur á Vatnsnesi lifðu á
þau tvö síðarnefndu eru jarðsett í
sem þyrpast þangað á sumrin og hefur
sjávarútvegi og í þeim anda er
kirkjugarðinum að Tjörn.
staðurinn fengið frábæra dóma á Trip
einfaldur matseðill Geitafells en
Ákveðið hefur verið að gera
Advisor. Það er hins vegar full ástæða
þetta er sjávarréttastaður og eru
kvikmynd
eftir
skáldsögunni
og
hefjast
til að 7070
hvetja íslenska ferðalanga til að
Brimborg Reykjavík
Sími 515
aðalréttirnir þrír: Sjávarréttasúpa
tökur þarna fyrir norðan í sumar eða
eiga gæðastund á Geitafelli í sumar.
Bíldshöfða 6
volvopenta.is
með salati og heimabökuðu brauði,
næsta sumar. Stórleikkonan Jennifer
pönnusteiktur silungur og humar.
Lawrence verður í hlutverki Agnesar.
Nánari upplýsingar á vefsíðunni
Réttirnir þykja afbragðsgóðir enda
Sem fyrr segir er Geitafell afar
geitafell.is

Volvo Penta á Íslandi
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TUNGUSILUNGUR ER FJÖLSKYLDUFYRIRTÆKI ÞAR SEM FJÓRIR
ÆTTLIÐIR STARFA SAMAN

24/05/2017 10:24

Regnbogapaté og fleira lostæti
T

ungusilungur er með
minnstu fiskeldisfyrirtækjum
landsins og um leið merkilegt
fjölskyldufyrirtæki sem framleiðir
hágæða sælkeravörur á borð við
birkireyktan regnbogasilung, reykta
og grafna bleikju, ferska bleikju,
ferskan silung og fleira lostæti. Stór
hluti ferskvörunnar fer í útflutning
og á Fiskmarkaðinn en aðrar afurðir
Tungusilungs fást í verslunum
Samkaupa, Mosfellsbakaríi,
Fjarðarkaupum, Melabúðinni og í
Kolaportinu.
„Faðir minn, Magnús
Guðmundsson, stofnaði Tungusilung
árið 2002 og síðan hefur fyrirtækið
stækkað hægt og rólega,“ segir
Freyja Magnúsdóttir, en í þessu
fjölskyldufyrirtæki er nú fjórði
ættliðurinn kominn til starfa. „Við
systurnar fimm komum snemma inn í
reksturinn, síðan bættust synir mínir í
hópinn og núna eru barnabarnabörn
pabba farin að starfa hér í skólafríum
á sumrin.“
Starfsemin skiptist í fiskeldi á
landi við strendur Tálknafjarðar og
fiskvinnslu í þorpinu. Þrír afkomendur
Magnúsar starfa við vinnsluna og
til viðbótar eru tveir sem vinna við
fiskeldið. Í heildina eru níu starfsmenn
í fyrirtækinu sem allir tengjast
fjölskyldunni að einhverju leyti.
Afurðirnar frá Tungusilungi eru
margrómaðar kræsingar og til
viðbótar við það sem upp var talið

eru þau með á boðstólum svokallað
regnbogapaté, þ.e. paté úr reyktum
regnbogasilungi. Freyja segist
telja að ekki séu aðrir aðilar með
sambærilega vöru á markaði.
Tungusilungur er til húsa við
Strandgötu 39 á Tálknafirði og hægt
er að kaupa vörurnar á staðnum
eða panta. Fyrirspurnir má senda í
gegnum Facebook-síðu Tungusilungs
eða með tölvupósti á tungusilungur@
simnet.is. Einnig er hægt að hringja
í síma 456-2664 og 863-0977.
Skemmtilegast er þó að gera sér ferð
um héraðið, kaupa á staðnum, spjalla
við starfsfólkið og skoða starfsemina
í leiðinni.

viftur.is

Auglýsingar:
Auglýsingar:
Sími
Sími578
5781190
1190og
og
auglysingar@fotspor.is
auglysingar@fotspor.is

B
Eyþór

jartur hefur gefið út skáldsöguna Heimsendir eftir Guðmund Steingrímsson, fyrrverandi alþingismann. Þetta er önnur
skáldsaga Guðmundar sem einnig
hefur skrifað fjölda pistla og greina í
blöð og tímarit.
Um efni bókarinnar segir í baksíðutexta:
„Þettayþór
er saga
myrkar langanH.umÓlafsson,
verkir, duldarfræðingur
fýsnir og ást.
greinir
frá
og Hér
forseti
bæjartveimur stjórnar
manneskjum
sem sönnuðu
Hveragerðisbæjar
það
sem
Fellini
sagði um fólk, að
fólk
leiðir
D-lista
Sjálfstæðismanna
í bænværi
eins og
hundar,kosningar.
það langaði
til að
um fyrir
komandi
Bryndís
tala
gæti bara gelt.“ verslunarstjóri
Eir enÞorsteinsdóttir,
og blómaskreytir er í öðru sætinu
rótlaus Friðrik
blaðaog Leifur
kemur Eiríksson,
ný inn á listann.
maður,
losar síðustu
aurana út úr
Sigurbjörnsson,
viðskiptastjóri
og
djörfum
fjárfestingum
sínum
bæjarfulltrúi
er í þriðja
sæti áognetinu
Aldís
sumarið
2004 ogbæjarstjóri
býður kærustunni,
Hafsteinsdóttir,
er í fjórða
tattóveruðu
sveitastelpunni Unni, til
sætinu.
Ameríku. Nú á að njóta lífsins og frelsisins,
enH.undir
niðri
krauma ólgandi
1. Eyþór
Ólafsson
(58),
hvatir
og óuppgerðar
tilfinningar.
Fyrr
verkfræðingur
og forseti
bæjarstjórnar
en
varir hefur
ævintýraferðin
2. Bryndís
Eir Þorsteinsdóttir
(39), snúist
verslunarstjóri
og blómaskreytir
upp
í óvænt ferðalag
með skrautlegum
3. Friðrik Sigurbjörnsson
(29),
ferðafélögum
– jafnframt
því að vera
viðskiptastjóri
bæjarfulltrúi
ferð
inn í eigiðog
sálarlíf.
4. Aldís
Hafsteinsdóttir
(53), bæjarstjóri
Heimsendir
er fyndin
og fjörlega
5. Alda Pálsdóttir (44), verkefnastjóri
skrifuð
skáldsaga, en um leið ísmeygihjá Grund Mörkin
leg
og háskaleg.
6. Sigurður Einar Guðjónsson (44),
„Þessi sagahjá
gjörsamlega
valtaði yfir
verkefnastjóri
Landsvirkjun
mig.“
Dóri
DNA
7. Jakob Fannar Hansen (27), flugmaður
„Einstaklega
fallega
8. Ingibjörg
Zoëga (46),
húsmóðirstíluð,
ljúfsár
meinfyndin
– vel úthugs9. Davíðen
Ernir
Kolbeins (20),
starfsmaður
í Borgarleikhúsinu
uðog
spennandi
saga.“ Hrafnhildur
10. Thelma
Rós Kristinsdóttir (36),
Hagalín,
rithöfundur

leiðir X-D í
Hveragerði

E

skrifstofustjóri Fagvís
11. Sigurður Páll Ásgeirsson (21),
starfsmaður í ferðaþjónustu
12. Elín Káradóttir (27),
Stjórnmálafræðingur og
meðeigandi Byr fasteignasölu
13. Sæunn Freydís Grímsdóttir (69),
myndlistarmaður
14. Helgi Þorsteinsson (69),
múrarameistari og kirkjuvörður

Viðgerðir á öllum gerðum af bíla-,
bólstrun. Við erum þekktir fyrir
fljóta og góða þjónustu.

Nánari uppl. reisum@simnet.is
eða í símaFormbólstrun
899 0913 Fríða
www.reisum.is
Hamraborg 5 kóp, Hamrabrekkumegin
S. 544 5750 www.hsbolstrun.is

S:566 6000 ∑ Smiðjuvegur 4a, 200 Kópavogur

Tekur venjulegt GSM SIM kort,

Hægt að panta mynd eða hlusta svæði.

LÁTTU
ÞÉR
VERTU
NÆR
Alla fimmtudaga
og laugardaga
LÍÐA
VEL
NÁTTÚRUNNI
SMS og MMS viðvörun í síma og netfang.

Lætur vita ef rafmagn fer af og hiti breytist.

Hægt er að tengja allt að 15 auka skynjara.
Vöktun á heitum potti, raka, þrýstingi o.fl.

Stýring á hita, kveikja ljós, renna í pottinn.

Getur tengst blikkljósi og sírenu. Stýrist með appi.

Uppl. í síma 699-6869 og rafeindir.is

FRÁBÆRT ÚRVAL AF RÚMUM,
SÓFUM FRÁBÆRT
OG HVÍLDARSTÓLUM
ÚRVAL AF

VÖNDUÐUM RÚMUM

K
DÖNS
GÆÐI

Gæðarúm í miklu úrvali
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Brunstad
Brunstad
hvíldarstóll
hvíldarstóll

RICCARDO rafstillanlegur tungusófi
RICCARDO rafstillanlegur tungusófi

ISABELLA hægindasófi.
ISABELLA
Sjá nánar hægindasófi.
á lur.is
Sjá nánar á lur.is

leg
Stillanleg
Stillraúnm
rúm

Svefnsófar í miklu úrvali og mörgum
Svefnsófar
í miklu
úrvalií boði.
og mörgum
litum. Nokkrar
stærðir
litum. Nokkrar stærðir í boði.

JACOB stóll frá Calia Italia
JACOB stóll frá Calia Italia

SITTING VISION
SITTING
VISION
hvíldarstólar
hvíldarstólar

legur
Stillannleguðri
ú
a
ll
ð
Sti
höfu púði
höfuðp

GRACE hægindastóll
GRACE hægindastóll

ORACOL tungusófi
ORACOL tungusófi

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

VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
VERIÐ VELKOMIN Í HEIMSÓKN
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
SUÐURLANDSBRAUT 24, 108 REYKJAVÍK
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16
Opið alla virka daga 10 -18. Lau.11-16

Viltu auglýsa í blaðinu suðra?
Sérvalið fyrir íslenskar aðstæður.
Kynntu
þér úrvalið á gulimidinn.is
SKRIFSTOFUHÚSGÖGN – SÍÐUMÚLA 37

Fja

Öryggismyndavél fyrir sumarbústað og heimili.

ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is
ERMES hægindasófi. Sjá nánar á lur.is

Ódýrustu
rafmagnsborðin
á Íslandi!

Ferðaþjónustuhús

Vönduð hús sem henta
mótorhjóla og snjósleðasætum.
vel í ferðaþjónustuna,
Húsbílaklæðningar og öll almenn
afhendast fullkláruð.
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FYRIR OKKUR

ER BÍLSÆTIÐ RIFIÐ ?

Viftur ∑ Blikkrör ∑ Aukahlutir

Ritstjórn:
Ritstjórn:
Sími
Sími863
8635518
5518og
og
sudri.heradsblad@gmail.com
sudri.heradsblad@gmail.com

Fyndinn
og fjörugur
Heimsendir

07.
2.tölublað
tölublað
4.
4.árgangur
árgangur

Auglýsingasíminn er 578 1190
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