Aldrei að skafa! Með Webasto bílahitara
Þú hitar bílinn með fjarstýringu og nýtur
þannig þæginda og öryggis
Bílasmiðurinn hf. Bíldshöfða 16 - 110 Reykjavik - sími 5672330 - www.bilasmiðurinn.is - bilasmiðurinn@bilasmiðurinn.is
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FALLEGIR LEGSTEINAR

Afsláttur
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fram að páskum
af öllum legsteinum

Auðbrekku 4, 200 Kópavogi, sími: 537-1029, www.bergsteinar.is

Er bókarinn þinn viðurkenndur
bókari og í félaginu?
Okkar félagsmenn sækja
endurmenntunarnámskeið til að
viðhalda hæfni og bæta
fagmennsku.
Það getur þú bókað!

Járnabakkar
Járnabindingavörur

Mannauðsstjóri og stafræn stjórnsýsla
á meðal brýnna verkefna

G

ísli H. Halldórsson var í sumar
ráðinn bæjarstjóri Svf. Árborgar.
Gísli fer yfir helstu verkefnin
framundan í ítarlegri grein í Suðra í dag.
„Þá er það algerlega óviðunandi að ekki
sé mannauðsstjóri í fyrirtæki af þeirri
stærð sem Sveitarfélagið Árborg er.

Mannauðsstjóri stuðlar að því að ráðningar
séu vandaðar og góðar og ekkert tryggir
betur góðan rekstur en gott starfsfólk.
Starfsmannamál á stórum vinnustað eru
flókin og vandmeðfarin og það getur verið
dýrkeypt að sinna þeim ekki af fagmennsku
og þekkingu. Stafræn stjórnsýsla er í dag

Sveitalistamaður Re

Eitraða barnið

orðið mjög áríðandi verkefni. Fólk þarf ekki
nema að velta fyrir sér allri tækninni sem
býr í snjallsímanum til að sjá að þjónusta og
vinnuferlar í stjórnsýslunni eru að dragast
hratt aftur úr,“ segir Gísli.

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

Frh. bls. 4.

Vír og lykkjur ehf

Metaregn
Thelmu

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

MENNINGARMÁNUÐURINN OKTÓBER
WWW.ARBORG.IS

Lokahóf í Húsinu á Eyrarbakka

Sun. 30. september
kl.11:00 - 18.00
Marþræðir - Stakkaskipti. Síðasti dagur
sumaropnunar á Byggðasafni Árnesinga
verður fagnað með laufléttri dagskrá í
Húsinu. Þar munu listamenn bjóða gesti
velkomna, vinnusmiðja verður fyrir
krakka, sögufróðleikur fyrir gesti og ljúfir
tónar fylla loftið.
Frítt inn.

UNTraditional - Listagjáin

Fim. 04. oktober
kl.17:00.
Opnun sýningar í Listagjánni, Bókasafn
Árborgar Selfossi. Ljósmynda- og
málverka sýning eftir pólska listamanninn
Artur Futyma. Sýningin er blanda af
hefðbundnum og óhefðbundnum verkum
í tví- og þrívídd. Opið virka daga 08:00 19:00 og laugardaga 10:00 - 14:00

Fjallkonan - Húsið Byggðarsafn
Sveitarfélagið
Árnesinga Árborg
Föst. 05. október
Laug. 06 október
Lóðir á Eyrarbakka
–
kl.15:00 - 17:00.
kl.20:00.
Fyrsta af þremur listasmiðjum við
Einleikur eftir Heru Fjord byggður á ævi
Einarshafnarhverfi
Sundhöll Selfoss. Hver listasmiðja vinnur
Kristínar Dahlstedt, langalangömmu
Listasmiðja fyrir börn og unglinga
- Sundhöll Selfoss

með eitt þema, en öll þrjú tengjast
umhverfi okkar og sýn á Sveitarfélagið
Árborg. Listasmiðjunum lýkur með
sameiginlegri sýningu á Hótel Selfoss.
Leiðbeinandi: Davíð Art

Heru. Í verkinu fléttast saman lífsbarátta
Kristínar og vangaveltur Heru um eigið líf
og hvað hún eigi sameiginlegt með þessari
formóður sinni.
Frítt inn / takmarkaður sætafjöldi!

Sveitarfélagið Árborg hefur látið deiliskipuleggja
Einarshafnarhverfi, vestan til á Eyrarbakka. Þar eru um 20
óbyggðar einbýlishúsalóðir, en hús í hverfinu hafa mörg
hver mikið varðveislugildi.

2

27. september 2018

Málverk afhjúpað í safnaðar
BÍLSKÚRSHURÐIR heimili Stórólfshvolskirkju
Í SLE NSK
F R A M L E I Ð S L A

✔
✔
✔
✔
✔

ÍSLENSK FRAMLEIÐSLA, SMÍÐI OG SAMSETNING
ALLAR HURÐIR SMÍÐAÐAR SAMKVÆMT MÁLI
HANNAÐAR FYRIR ÍSLENSKT VEÐURFAR
MARGAR ÚTFÆRSLUR OG LITAMÖGULEIKAR
STUTTUR AFGREIÐSLUTÍMI

A

rkitektinn og listamaðurinn
Óli Hilmar Briem Jónsson er
mikill velunnari Hvolsvallar.
Á dögunum gaf hann Stórólfshvols
kirkju fallegt málverk sem hann kallar
„ Komið til mín“. Athöfnin fór fram
í upphafði Kjötsúpuhátíðarinnar um
síðustu helgi. Ísólfi Gylfa Pálmasyni
f.v. sveitarstjóra hlotnaðist sá heiður
að afhjúpa myndina við hátíðlega at
höfn.
Á meðfylgjandi mynd má sjá lista
verkið og þá félaga Óla Hilmar og Ísólf
Gylfa.

IS Hurðir ehf. | Reykjalundi, 270 Mosfellsbæ
564 0013 / 865 1237 | logi@ishurdir.is | www.ishurdir.is

SVEITALISTAMAÐUR RANGÁRÞINGS EYSTRA 2018
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

Framtak-Blossi er umboðsaðili
fyrir VOLVO PENTA á Íslandi

Framtak-Blossi er orðinn umboðsaðili fyrir
Volvo Penta rafstöðvar og skrúfuvélar á Íslandi

Framtak-Blossi
kappkostar að bjóða
góða þjónustu og
sanngjarnt verð á
varahlutum.

Sala á Volvo Penta
varahlutum og
viðgerðarþjónusta

Hafið samband við
Hafþór í síma 895-3144
eða hafthor@blossi.is

Dvergshöfða 27 , 110 Reykjavík | www.blossi.is

Dvergshöfða 27 - 110 Reykjavík
www.blossi.is - blossi@blossi.is

|

blossi@blossi.is

Á

Kjötsúpuhátíðinni á Hvols
velli í byrjun september var
til
kynnt um val á Sveita
listamanni Rangárþings eystra árið
2018 en það er menningar
nefnd
Rangárþings eystra sem stendur að
valinu. Viður
kenningin var nú af
hent í 5. sinn en gjaldgeng eru þeir
ein
staklingar eða hópar sem búa í
sveitar
fé
laginu og hafa þótt skara
fram í sinni list.
Í ár var það Kristjana K. Jónsdóttir
sem hlaut út
nefninguna. Kristjana,
eða Sjana, eins og hún er alltaf kölluð

sigraði í prjónasamkeppni um Full
veldispeysuna sem haldin var í tilefni
af 100 ára afmæli fullveldisins í ár.
Peysan þótti afar falleg og í anda full
veldisins og á meðfylgjandi mynd má
sjá Sjönu við hlið peysunnar.
Sjana gat því miður ekki tekið á móti
verð
laununum en Silja Kjartans
dóttir, dóttir hennar, tók við viður
kenningunni fyrir hennar hönd en
það var Harpa Mjöll Kjartansdóttir,
formaður menningarnefndar sem af
henti henni blóm og viðurkenningar
skjal.

Fjölsóttur og líflegur fundur um þjóðgarð á miðhálendi Íslands

U

mhverfis- og auðlindaráðu
neytið stóð fyrir opnum
fundi um þjóð
garð á mið
hálendi Íslands í Félagsheimilinu Ár
nesi mánudaginn 27 ágúst. Formaður
miðhálendisnefndar Óli Halldórs
son kynnti verkefni nefndarinnar og
fór yfir tímalínu verkefnisins. Um
hverfis- og auðlindaráðherra, skipaði
síðastliðið vor þverpólitíska nefnd um
stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu.
Í nefndinni eiga sæti fulltrúar allra
þingflokka á Alþingi auk tveggja full
trúa sveitarfélaga. Þá sitja fulltrúar frá
umhverfis- og auðlindaráðuneytinu

og forsætisráðuneytinu í nefndinni.
Á fundinn mættu nefndarmennirnir
Steingrímur J Sigfússon, Hanna
Katrín Friðrikson, Vilhjálmur Árna
son og Ólafur Ís
leifs
son, Auk Óla
Hall
dórs
sonar formanns og Steinars
Kaldal verkefnisstjóra.
Fundurinn var fjölmennur og dreif
fólk að víða úr upp
sveitum Ár
nes
sýslu. Umræður voru mjög líflegar og
voru margir fundarmenn beinskeyttir
í sínum ræðum.
Verkefnið sem nefndinni er falið
er meðal annars það að skil
greina
mörk fyrirhugaðs þjóðgarðs og setja

fram á
herslur um skiptingu lands
svæða innan hans í verndar
flokka,
fjalla um hugsanlegar aðkomuleiðir og
þjónustumiðstöðvar, svæðisskiptingu
og rekstrarsvæði og greina tækifæri
með stofnun þjóðgarðs á byggðaþróun
og atvinnulíf. Jafnframt er henni ætlað
að gera tillögur að helstu áherslum í
stjórnunar- og verndaráætlunum og
atvinnustefnu fyrir þjóðgarðinn og
lagafrumvarpi um þjóðgarðinn, þar
sem m.a. er tekin afstaða til stjórn
skipulags þjóðgarðsins. Nefndin á að
skila tillögum haustið 2019.
www.skeidgnup.is

3

27. september 2018

ÍSLENSKA/SIA.IS/TOY 89503 09/18

Þegar haustið kallar á þig. Hilux Invincible

Verð frá: 5.610.000 kr.

Invincible 33" breytingapakki að verðmæti 780.000 kr. fylgir

Hilux er ódrepandi harðjaxl og með 33" breytingu eruð þið ósigrandi saman. Hilux Invincible kemur þér þangað sem þig langar,
hvort sem það er leiðangur upp til fjalla, næsti veiðitúr eða bara að komast aðeins út fyrir borgina til að ná andanum.
Hilux Invincible aukahlutapakki: 33" breyting, hlíf undir framstuðara, gluggavindhlífar, króm á afturljós og Invincible-merki.
· Kynntu þér Toyota FLEX, nýja leið til að eignast Toyota bifreið, á www.toyota.is
Vildarpunktar Icelandair með öllum nýjum Toyotum

3+2 ÁBYRGÐ

Toyota Kauptúni
Kauptúni 6

Toyota Akureyri
Baldursnesi 1

Toyota Reykjanesbæ
Njarðarbraut 19

Toyota Selfossi
Fossnesi 14

Sjá nánar um Vildarpunktasöfnun á www.toyota.is. Bíllinn í þessari auglýsingu endurspeglar ekki endilega það verð og þann búnað sem tilgreindur er. Fyrirvari við 5 ára ábyrgð: Ökutækinu skal viðhaldið samkvæmt
vörulýsingu og leiðbeiningum framleiðandans og ber eigandi kostnaðinn við slíkt viðhald. Sé það ekki gert getur það valdið ógildingu ábyrgðar varðandi hluti sem þarfnast viðhalds. Allar upplýsingar eru birtar með
fyrirvara um villur.
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Gísli H. Halldórsson, bæjarstjóri Sv. Árborgar skrifar í Suðra:

LEIÐARI

Sókn eða samdráttur
í ferðaþjónustu

F

réttir af framgangi ferðaþjónustunnar
geta
verið
nokkuð
misvísandi.
Reglubundið koma fram svartir
heimsendaspádómar um samdrátt og líklega
fækkun ferðamanna, enda eiga margir mikið
undir því að þessi stærsta atvinnugrein landsins
haldi dampi og gangi vel. Reyndin er hinsvegar
sú að áfram fjölgar erlendum gestum til landsins
þó hinn mikli vöxtur sé a.m.k. tímabundið á
enda.

„

Ríkisvaldið hefur lítið sem ekkert byggt undir þá innviði sem helst
þarf að styrkja til að treysta stoðir greinarinnar. Löggæslu, heilsugæslu
og átak í öryggi á vegum landsins þar sem skilið er á milli akreina á
umferðarþyngstu vegunum og einbreiðar brýr breikkaðar.
Metnaðarleysi stjórnvalda í þessum efnum er átakanlegt en
þessir þættir ásamt sveiflum í gengi krónunnar vinna helst gegn því
að áfram verði hófleg fjölgun ferðamanna og stöðugleiki komist á í
ferðaþjónustunni.
Metnaðar
Einn af mörgum ágöllum
krónuhagkerfisins er er hæsta
verðlag á byggðu bóli. Það kemur
bæði fram í ævintýralegum
fjármagnskostnaði og verðlagi á
matvöru og þjónustu. Þessir þættir
valda því nú að ferðamenn stoppa
styttra, eyða minna og leita ódýrari
gistikosta utan hótelanna.
Á meðan Ísland stendur illu
heilli utan evrusvæðisins með
eigin örmynt og tugmilljarða auka
kostnað fyrir neytendur í landinu
er mikilvægt að stjórnvöld leiti
allra leiða til að stilla af verðlag
og vaxtastig í landinu. Annars
er hætta á að fari illa og sóknin
í ferðaþjónustunni breytist í
samdrátt.

leysi stjórn
valda í þessum
efnum er átakan
legt en þessir
þættir ásamt
sveiflum í gengi
krónunnar vinna
helst gegn því að
áfram verði hóf
leg fjölgun ferða
manna og stöðug
leiki komist á í
ferðaþjónustunni.

Næstu skref snúast um að verja
greinina þannig að stöðugleiki skapist og ferðaþjónustan þrífist sem
heilsársgrein. Enginn fjórðungur á annað eins undir því og Suðurland
og því til mikils að vinna að vel takist til.

Björgvin G. Sigurðsson

SPENNANDI VERKEFNI FRAMUNDAN Í ÁRBORG

Þ

au
eru
mörg
og
spennandi,
verkefnin
sem
framundan
eru
í Ár
borg. Það er
því
sannarlega
til
hlökkunar
efni að takast á hendur
krefjandi hlutverk bæjarstjóra sveitarfé
lagsins. Meðal áríðandi verkefna eru nýr
grunnskóli, fjölgun leikskólaplássa, inn
leiðing stafrænna verkfæra í starfssemi
sveitarfélagsins, uppbygging í Björkur
stykki, nýr miðbær á Selfossi og val á
sorpurðunarstað fyrir sveitarfélögin á
Suðurlandi. Önnur mikilvæg verkefni
í sveitarfélaginu eru t.d. baráttan fyrir
nýrri Ölfusárbrú, samstarf og viðræður
við Flóahrepp um frekari uppbyggingu
við þjóðveginn og frekari uppbygging
Eyrarbakka og Stokkseyrar sem áhuga
verðra viðkomastaða fyrir unnenda
menningarminja og náttúru – og sem
aðlaðandi valkosti til búsetu.

Skólamálin

Það er fátt mikilvægara heilbrigðu
samfélagi en góðir skólar fyrir börnin
okkar og full
nægjandi að
staða til
íþrótta- og tómstundaiðkunar – bæði
fyrir börn og fullorðna. Þetta eru ein
mitt þau atriði sem ungt fólk leggur
mesta áherslu á þegar það ákveður að
flytjast búferlum á nýjan stað.
Í Árborg eru Vallaskóli og Sunnu
lækjarskóla nú orðnir svo þétt setnir
að við megum engan tíma missa við
að koma nýjum skóla í gagnið. Með því
að halda vel á spöðunum ætti að vera
hægt að opna svokallaðan Björkurskóla
haustið 2021. Fram til þess tíma þarf
væntanlega að leysa málin með lausum
skólastofum, þar sem tryggt verði að
öll að
staða nem
enda og starfs
fólks
verði góð – til eru góðar fyrirmyndir að
slíkum lausnum hjá sveitarfélögum sem
hafa tekist á við hraða uppbyggingu líkt
og Árborg.
Ekki er síður mikilvægt að tryggja
að ávallt sé nægilegt framboð leikskóla
plássa í sveitarfélaginu þannig að Ár
borg sé spennandi valkostur til búsetu
fyrir ungt fólk. Við hljótum að velta
fyrir okkur hvort ekki þurfi að hefjast
handa við að byggja nýjan leik
skóla
sem fyrst.
Uppbygging íþróttamannvirkja er
einnig til skoðunar og sam
eigin
legt
markmið allra er að Árborg sé í fremstu
röð hvað þá aðstöðu varðar.

Skipulagið

Ný
lega var sam
þykkt með í
búa
kosningu nýtt deiliskipulag fyrir mið

Karlakór Hveragerðis, ásamt stjórnanda sínum, Örlygi Atla
Guðmundssyni sem er lengst til hægri á myndinni. Nýir félagar
verða sérstaklega boðnir velkomnir á fyrstu æfingu vetrarins
miðvikudagskvöldið 26. september kl. 19:30.

Hefur þig dreymt um að syngja
í skemmtilegum karlakór ?

V

etrarstarf
Karlakórs
Hveragerðis
hefst
miðvikudagskvöldið
26.
september kl. 19:30 í Vesturási
í Hveragerði en það er salur
við Hverahlíð 15 beint á móti
Hveragerðiskirkju. Kórinn er nú að
hefja sitt þriðja starfsár en í honum
er hressir karlar úr Hveragerði,
Ölfusi, Selfossi og víðar. Stjórnandi
og undirleikari er Örlygur Atli
Guðmundsson. Æft er einu sinni

í viku, miðvikudagskvöld frá
19:30 til 21:30. Lagavalið er létt og
skemmtilegt og þá má ekki gleyma
góðum vinskap sem myndast við að
syngja saman í kór. Kórinn stefnir
á tónleikaferð til Ítalíu haustið
2019. Nýir félagar eru hjartanlega
velkomnir á fyrstu æfinguna 26.
september. Það verður tekið vel á
móti öllum með bros á vör.
F. h. Karlakórs Hveragerðis,
Heimir Örn Heiðarsson, formaður.
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Fríblaðinu er dreift í 10.500 eintökum á öll heimili á Suðurlandi.

bæ á Sel
fossi og einnig til
heyrandi
breytingar á aðalskipulagi. Skipulagið
hefur verið umdeilt og þátttaka í íbúa
kosningunni var mjög góð. Umræðan
og þátttaka í kosningunum sýna okkur
hve mikilvæg skipulagsmál eru íbúum.
Þetta undir
strikar einnig hve mikil
vægt er að vel verði vandað til verka
við gerð nýs aðalskipulags fyrir Sveitar
félagið Árborg. Nýtt aðalskipulag þarf
að tryggja að þróun upp
byggingar í
Árborg verði með þeim hætti að nýtist
íbúum og samfélagi til farsældar. Stað
setning og samspil nýrra íbúðahverfa,
skólahúsnæðis, verslunar, þjónustu og
iðnaðar skiptir miklu máli.
Meðal þess sem hafa þarf í huga er
þróun Árborgar í heild sinni og hlut
verk Selfoss, Eyrarbakka, Stokkseyrar
og sveita í þeirri heild. Hlutverk nýs
miðbæjar, áhrif nýrrar Ölfusárbrúar
og mögulegt samstarf sveitarfélaga á
svæðinu eru einnig lykilþættir.
Forsvarsmenn Sigtúns þróunar
félags, sem hefur með höndum upp
byggingu í nýjum mið
bæ, og bæjar
stjórn Árborgar hafa ákveðið að halda
reglulega samráðsfundi með opin
berum fundar
gerðum. Þannig á að
tryggja gott sam
starf og greið sam
skipti, ásamt því að með þessum hætti
verði íbúar betur upplýstir um fram
gang mála. Forsvarsmenn Sigtúns
þróunarfélags hafa þegar hitt forsvars
menn sveitafélagsins og lýst áformum
sínum um að hafa þarfir og velsæld íbúa
að leiðarljósi við mótun framtíðarhlut
verks miðbæjarins. Vilji þeirra stendur
til að hafa íbúa sem mest með í ráðum
við þessa stefnumótun.

Sorpmálin

Þó hér sé stiklað á stóru er rétt að
minnast á sorpmálin. Sorpmál sveitar
félaga á Suðurlandi eru nú í uppnámi
þar sem ekki liggur fyrir hvar urða
megi sorpið okkar í náinni fram
tíð.
Lokafrestur sveitarfélaganna til að urða
sorp í Álfsnesi var í raun 1. september
síðastliðinn og fullkomlega óljóst hvað
tekur við. Til skoðunar hefur verið að
urða sorp á Nessandi í Ölfusi en um
það hefur ekki náðst sátt ennþá. Kirkju
ferjuhjáleiga getur enn tekið við sorpi
og þar hefur þegar verið lagt í miklar
fjárfestingar, ekki hefur þó enn komið
til al
var
legrar um
ræðu að opna þar
aftur fyrir móttöku sorps til urðunar.
Hvernig sem fer með val á urðunar
stað er mikil
vægt að bæta veru
lega
sorpflokkun í sveitarfélaginu og draga
úr urðun eins og kostur er. Sorpmálin
verða því án efa mikilvægt verkefni á
næstu árum.

Mannauðurinn

Þrátt fyrir brýn verkefni, á borð við
þau sem talin eru hér að ofan, er undir
rituðum fátt mikil
vægara, á fyrstu
vikum og mánuðum sem bæjarstjóri á
nýjum stað, en að kynnast starfsfólki og
íbúum sveitarfélagsins, kostum þeirra
og styrk
leikum og sjónar
miðum um
kraftmikið og sjálfbært samfélag.
Það er áberandi og ánægjulegt hve
margt hæft fólk er í lykilstöðum hjá
sveitarfélaginu, fólk með mikla starfs
reynslu og metnað til að gera vel. Engu
að síður er mikil þörf á frekari manna
ráðningum í mikilvæg störf. Sá mikli
vöxtur, íbúafjölgun og uppbygging sem
á sér stað í Árborg hefur í raun farið
fram úr okkur og er undirmönnun aug
ljós, sér í lagi á sviði skipulags og fram
kvæmda. Undirmönnun leiðir iðulega
til meiri kostnaðar, eykur hættuna á
mistökum og getur leitt til kulnunar í
starfi.
Þá er það algerlega óviðunandi að
ekki sé mannauðsstjóri í fyrirtæki af
þeirri stærð sem Sveitar
fé
lagið Ár
borg er. Mannauðsstjóri stuðlar að því
að ráðningar séu vandaðar og góðar
og ekkert tryggir betur góðan rekstur
en gott starfs
fólk. Starfs
manna
mál á
stórum vinnustað eru flókin og vand
meðfarin og það getur verið dýrkeypt
að sinna þeim ekki af fagmennsku og
þekkingu.
Stafræn stjórnsýsla er í dag orðið
mjög áríðandi verkefni. Fólk þarf ekki
nema að velta fyrir sér allri tækninni
sem býr í snjallsímanum til að sjá að
þjónusta og vinnuferlar í stjórnsýslunni
eru að dragast hratt aftur úr. Íslensk
sveitar
fé
lög eru orðnir al
gerir eftir
bátar danskra sveitarfélaga, svo dæmi
sé tekið. Stafræn uppfærsla sveitarfé
lagsins gerist ekki af sjálfu sér og kallar
bæði á mannskap og aðkeypta ráðgjöf.
Slík uppfærsla mun hinsvegar leiða til
mikils hagræðis í öllum verkum, bæta
verkferla, létta álagi af starfsmönnum
og gefa svigrúm til að takast á við ný
verkefni.
Sveitarfélagið Árborg þarf að vera
vel í stakk búið til að takast á við öll
stóru verkefni sem framundan eru og
nýta sem allra best það skatt
fé sem
íbúarnir treysta sveitarfélaginu fyrir.
Til að svo megi verða þarf hæft starfs
fólk sem tryggir að vandað sé til allra
verka og fullrar hagkvæmni sé gætt.
Það er því mjög áríðandi að horft sé til
fullnægjandi mönnunar við gerð fjár
hagsáætlunar nú í haust.

Gísli H. Halldórsson
bæjarstjóri Sv. Árborgar.

EITRAÐA BARNIÐ
- sakamálasaga eftir Guðmund S. Brynjólfsson.
Bókaútgáfan Sæmundur gefur út.

S

umarið 1899 er framinn
skelfilegur glæpur á Eyrarbakka
– eða eru þeir tveir? Eða
jafnvel fleiri? Á sama tíma drabbar
Eyjólfur Jónsson stud. juris úti í
Kaupmannahöfn. Hann er í þann
veginn að ljúka lagaprófi – og kominn
tími til, að meðtöldum vikum og
mánuðum við dufl og dans hefur það
tekið hann heil tíu ár.
Á vormánuðum árið 1900 losnar
Árnessýsla nokkuð óvænt og aðeins
nokkrum dögum síðar er búið að
skipa Eyjólf í embættið. Þá upphefst
æsileg atburðarrás þar sem nafntogað
fólk þessara tíma kemur við sögu.
Eyjólfur hringsnýst með í þessu ati,
meira af vilja en mætti, og megnar
alls ekki að vinna þau störf með sóma
sem vænst er af ungum og glæsilegum

sýslumanni. Hann finnur sig
vankunnandi, er óöruggur
og breyskur, fátandi um í
rannsókn á óhugnanlegu
nauðgunarmáli sem tekur á
sig ólíklegustu myndir.
Ofan á glæpina og eigið líf þarf
sýslumaðurinn að kljást við siðspillta
sýsluskrifarann, Kár Ketilsson, og
myndi sjálfsagt ekki sjá útúr öllum
sínum flóknu verkum ef ekki kæmi til
mannkostakonan Anna Bjarnadóttir,
sýslumannsfrúin sem Eyrbekkingar
elska og dá. Ef Önnu hefði ekki notið
við væru málin sem þarna er fjallað
um sjálfsagt óupplýst enn þann dag í
dag.
Fjölskylda Nielsens faktors á
Eyrarbakka þvælist inn í málið
og við fylgjumst með skáldinu og

lögmanninum
E i n a r i
Benediktssyni
v e r j a
unglingsstúlku
sem sökuð er um
hræðilegan verknað.
Síra
Eggert Sigfússon í
Vogsósum kemur og við þessa sögu
og sömuleiðis Jóhann Sigurjónsson
skáld. Í skáldsögunni Eitraða barnið
fléttast þannig saman raunverulegar
og tilbúnar persónur en sagan markar
upphaf þríleiks um sýslumannshjónin
Eyjólf og Önnu.
Eitraða barnið er sjötta bók
höfundar sem skrifað hefur fyrir
bæði börn og fullorðna, samið leikrit
og er pistlahöfundur á baksíðu
Fréttablaðsins.
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Soralegi Havanaþríleikurinn
S

oralegi
Havanaþríleikurinn
eftir Kúbu
manninn Pedro
Juan Gutiérrez er komin út hjá
Bókaútgáfunni Sæmundi. Bókin, sem
heitir á frummálinu Trilogia sucia de
La Habana, er skrifuð í anda svo
nefnds soraraunsæis þar sem ekkert
er dregið undan og er hún bönnuð í
heimalandi höfundar. Sögusviðið er
Kúba, og þá einkanlega höfuðborgin
Havana, eftir fall Sovétríkjanna þegar
eina glætan í myrkrinu er kyn
líf,
romm og marijúana. Sögumaðurinn
Pedro Juan rambar á ystu nöf í lífinu,
hírist í herbergi á þaksvölum háhýsis
er má muna sinn fífil fegri, eins og
allt Centrohverfið í Havana sem er
rammi sögunnar. Pedro Juan dregur
fram lífið á því sem til fellur en lifir
þó mest á sambýliskonum sem koma
og fara og „pútast“ með túristunum.
Skammt undan er Karíbahafið. Felli
bylir hvolfast yfir. Fólk flýr land. En
undir og yfir er Castro-stjórnin.
„Ég lýsi þessu viljandi á svona
harðneskjulegan hátt til að ná fram
ástandinu sem ríkti á þessum tíma,
lýsi karl
rembunni sem er sam
ofin
samfélögunum hér við Karíbahaf, lýsi
undir
okun konunnar, hörmungum

lífsins,“ sagði höfundur við þýðanda
í Havana haustið 2017.
Pedro Juan Gutiér
rez fæddist á
Kúbu 1950. Hann er rit
höfundur,
blaða
maður, málari, skáld. Sor
a
legi Havana
þrí
leikurinn er án efa
þekktasta bók hans en hann hefur
skrifað fjölda annarra verka sem
komið hafa út víða um lönd. Kristinn
R. Ólafsson þýddi úr spænsku.
Meðfylgjandi myndir frá útgáfu
hófi Soralega Havanaþríleiksins sem
haldið var sl. föstudag voru teknar af
þeim Aðalsteini Svan Sigfússyni og
Berglindi Njálsdóttur.
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Eldhússtóll
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Lúdó
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Eldhússtóll
Eldhússtóll
Eldhússtóll
Eldhússtól

Eldhússtólinn sígildi fæst í mörgum litum. Hægt
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Góð hönnun stenst
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er hægt að fá í fjölbreyttu
vinnustaðnum.
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Vönduð íslensk framleiðsla síðan
1959. Stáliðjan er gamalgróið
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Samtals
42.500
kr. kr.
Samtalsverð:
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Með föstum T-fótum úr krómi.
borðplötur í nokkrum litum.
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Mynd af viðurkenningarhöfum ásamt ráðherra og fulltrúum Samtaka iðnaðarins, talið frá vinstri: Sigríður
Mogensen, sviðsstjóri hugverkasviðs SI, Atli Þorbjörnsson, yfirmaður tæknimála hjá Gangverki, Björn Örvar,
einn af stofnendum Orf-Líftækni, Smári Rúnar Þorvaldsson, stjórnarmaður hjá Kaptio, Sigurður Hannesson,
framkvæmdastjóri SI, Arnar Laufdal Ólafsson, forstjóri Kaptio, Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir, ferðamála-,
iðnaðar- og nýsköpunarráðherra, Frosti Ólafsson, forstjóri Orf-Líftækni, Baldur Tumi Baldursson, sviðsstjóri
klínískra rannsókna, og Guðmundur Magnús Hermannsson, yfirmaður fjármála og framleiðslu hjá Kerecis.

MYND/Birgir Ísleifur

Vaxtarsproti ársins er Kaptio
-jók veltuna um 211%

S

protafyrirtækið Kaptio hefur
verið valið Vaxtarsproti ársins
sem er viður
kenning fyrir
öfluga uppbyggingu sprotafyrirtækis.
Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunar
ráðherra, Þórdís Kolbrún Reykfjörð
Gylfadóttir, afhenti Vaxtarsprotann í
morgun í Café Flóru í Grasagarðinum
í Laugardal.

Kaptio selur nýja kyn
slóð bókunar
kerfa fyrir ferða
iðnaðinn þar sem
upplifun viðskiptavina er látin vera í
fyrirrúmi. Viðskiptavinir félagsins eru
ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggj
endur með starfs
stöðvar á Ís
landi,
Bretlandi, Kanada, Bandaríkjunum,
Kína og Ástralíu. Tekjur Kaptio jukust
um 211% milli áranna 2016 og 2017,

þær fóru úr 71 milljón króna í 221
milljón króna. Vægi er
lendra tekna
hefur sí
fellt orðið meira og í dag
eru er
lendar tekjur tæp
lega 85% af
heildartekjum. Fjöldi starfsmanna
jókst á sama tíma úr 18 í 32.
Fé
lagið hóf störf árið 2012 og í
janúar 2014 byrjaði fyrsti ferðaskipu
leggjandinn að nota fyrstu útgáfuna
af hug
búnaðar
lausn Kaptio. Stofn
endur Kaptio eru þeir Arnar Laufdal
Ólafsson og Ragnar Ægir Fjölnisson.
Félagið hefur fengið öfluga fjárfesta til
liðs við sig en meðal þeirra eru Frum
tak Ventures, Ný
sköpunar
sjóður at
vinnulífsins, Kaskur fjárfestingafélag
og Capital A Partners sem er banda
rískur fjárfestingasjóður.

Þrjú önnur sprota
fyrir
tæki, Kerecis,
Gang
verk og ORF-Líftækni, hlutu
einnig viður
kenningar fyrir vöxt í
veltu en Kaptio sem sýndi mestan
hlutfallslegan vöxt auk þess að upp
fylla önnur viðmið dómnefndar fær
nafnbótina Vaxtarsproti ársins.
Vaxtarsprotinn er samstarfsverkefni
Samtaka iðnaðarins, Samtaka sprota
fyrirtækja, Háskólans í Reykjavík og
Rannsóknarmiðstöðvar Íslands. Þetta
er í 12. skiptið sem viðurkenningarnar
eru veittar en tilgangur verkefnisins
er að vekja athygli á góðum árangri
sprotafyrirtækja í örum vexti og skapa
þannig aukinn á
huga og skilning á
uppbyggingarstarfi þessara fyrirtækja.
Í dóm
nefnd voru Ari Jóns
son fyrir

Há
skólann í Reykja
vík, Lýður Skúli
Erlendsson fyrir Rannsóknarmið
stöð Íslands, Erlendur Steinn Guðna
son fyrir Samtök sprotafyrirtækja
og Sigríður Mogensen fyrir Samtök
iðnaðarins.
Eftir
farandi fyrir
tæki hafa hlotið
Vaxtarsprotann:
2007 Marorka
2008 Mentor
2009 Mentor
2010 Nox Medical
2011 Handpoint
2012 Valka
2013 Meniga
2014 DataMarket
2015 Kvikna
2016 Eimverk

2017 Kerecis
2018 Kaptio
Eftir
farandi fyrir
tæki hafa fengið
viðurkenningu fyrir góðan vöxt:
2007 Gagarín, Stiki, Stjörnu-Oddi
2008 Betware, Valka, Kine
2009 Naust Marine, Gogogic, Saga
Medica
2010 Valka, Hafmynd, Menn og Mýs
2011 Marorka, Trackwell, Gogogic
2012 Kvikna, ORF Líftækni, Thorice
2013 Controlant, Nox Medi
cal,
Lceconsult
2014 Valka, Nox Medical, Skema
2015 Kvikna, Valka
2016 Lauf Forks, Orf Líftækni, Valka
2017 TeqHire, Valka, Kvikna
2018 Kerecis, Gangverk, Orf-Líftækni

ALLS STAÐAR SAMDRÁTTUR Á HÓTELUM NEMA Á SUÐURLANDI
J
úlí er næst um
svifa
mesti
mánuðurinn í ís
lenskri ferða
þjónustu og samkvæmt talningu
Ferðamálastofu þá fjölgaði brottförum
útlendinga frá Keflavíkurflugvelli
um 2,5 prósent í júlí í ár. Nýjar tölur
Hagstofunnar sýna hins vegar að gist
nóttunum útlendinga á hótelum hér á
landi fækkaði um 2,3 prósent.
Samdrátturinn náði til allra landshluta
nema Suðurlands þar sem hótelnætur
er
lendra ferða
manna voru ríflega 4
þúsund fleiri en í júlí í fyrra, þetta
kemur fram á turisti.is. Hlut
falls
lega
var fækkunin mest á Norður- og Austu
landi eins og sjá má á töflunni hér fyrir
neðan sem er fengin af turisti.is.
Ekki liggja fyrir tölur fyrir aðrar
tegundir gistingar og því ekki hægt

að segja til um hvort dvalartími út
lendinga hafi styst í sumar eða seldum
gistinóttum fækkað í raun, þar sem
fjöldi ferða
manna kaupir gistingu
annars
staðar en á hótelum. Bæði í
heimagistingu og leigu bú
staða og
íbúða.
Þegar litið til einstakra þjóðerna þá sést
að nóttunum fækkaði hjá 15 af þeim
20 þjóðum sem keyptu flestar hótel
gistingar hér á landi í júlí. Bandaríkja
menn, Kín
verjar, Ísraelar, Rússar og
Indverjar juku viðskipti sín við íslensk
hótel en aftur á móti fækkaði þýskum
hótelgestum verulega eða um ríflega
fjórðung.
Sjá breyting hjá þeim þjóðum sem
keyptu flestar gistinætur á hótelum hér
til hliðar.
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VETRARÆFINGAR
FRJÁLSÍÞRÓTTADEILDAR
SELFOSS
Vetraræfingar 2018-2019
Hópur 1 – Fædd 2011, 2012 og 2013

Þriðjudaga
kl. 16:25-17:15 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga kl. 16:30-17:20 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Sesselja Anna Óskarsdóttir, íþróttafræðingur, s:771-9426

Æfingar hefjast 4. september, skráning á staðnum.
Hópur 2 – Fædd 2009 og 2010
Þriðjudaga
kl. 16:25-17:15 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga kl. 16:30-17:20 í íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga
kl. 11:00 -12:00 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Ágústa Tryggvadóttir, íþróttafræðingur, s: 866-5596.

Æfingar hefjast 4. september, skráning á staðnum.
Hópur 3 – Fædd 2007 og 2008
Mánudaga
kl. 16:25-17:25 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga kl. 14:30-15:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga
kl. 11-12:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Þuríður Ingvarsdóttir, kennari, s. 699-8186.

Æfingar hefjast 10. september, skráning á staðnum.

Formenn, svæðisstjóri, vara umdæmisstjóri og
félagateymi Lionsmanna við fossinn Dynk í Þjórsá
nú í ágúst, en klúbburinn tekur nafn sitt af honum.

ÁRLEGT SCHNITSELKVÖLD DYNKS Í ÁRNESI

Á

rlegt fjáröflunarkvöld Lions
klúbbsins Dynks verður
haldið í fé
lags
heimilinu Ár
nesi laugardaginn 6. október kl. 20.00.
Allir vel
komnir og hvattir til að
mæta. Vegleg dagskrá, happdrætti og
hlaðið veisluborð af Schnitsel og til
heyrandi.
Stjórn og skemmtinefnd Dynks

Hópur 4 – Fædd 2005 og 2006
Mánudaga
kl. 17:15-18:45 í íþróttahúsi Vallaskóla
Fimmtudaga kl. 15:15-16:40 í íþróttahúsi Vallaskóla
Laugardaga
kl. 11-12:30 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Þuríður Ingvarsdóttir, kennari, s. 699-8186.

Æfingar hefjast 10. september, skráning á staðnum.
Hópur 5 – Fædd 2004 og fyrr
Mánudaga
kl. 18:00-19:45 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þriðjudaga
kl. 16:00-18:00 í þreksal Iðu
Miðvikudaga kl. 17:35-19:35 Í íþróttahúsi Vallaskóla
Föstudaga
kl. 16:00-17:30 í þreksal Iðu
Laugardaga
kl. 10:00-11:00 í íþróttahúsi Vallaskóla
Þjálfari: Rúnar Hjálmarsson, frjálsíþróttamaður, s. 848-1947

Æfingar hefjast 24. September,skráning á staðnum.

Skráningar fara fram í gegnum
skráningar- og greiðslukerfið Nóra
á slóðinni selfoss.felog.is.
www.umfs.is

Ð
NÝ KYNSLÓ

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
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Nú brosir nóttin

Fagleg ráðgjöf, sala og þjónusta
Bjóðum aðeins viðurkenndan búnað

– af því tilefni var boðað til útgáfuhófs
R

R

Alternatorar og DC rafalar

12V og 24V lensidælur - handdælur

Sjókopar, sjóinntök, sjósíur, lokar,
zink og ál fórnarskaut og fl.

Kraftur - Ending - Sparneytni - Áreiðanleiki

Mótorpúðar fyrir flestar vélar

Hliðarskrúfur

Stjórntæki og gírar

Rafstöðvar og ljósavélar

Marás ehf.
Miðhraun 13 - 210 Garðabær
Sími: 555 6444 - Fax: 565 7230
www.maras.is

Allt fyrir nýsmíðina
Allt fyrir sjávarútveginn

BorðtennisBorð

B

ókaútgáfan Sæmundur hefur
endurútgefið hina frægu ævi
sögu Guðmundar Einarssonar
refaskyttu, Nú brosir nóttin. Af því til
efni er efnt til útgáfuhófs í Safnaðar
heimili Grensáskirkju laugardaginn 8.
september kl. 14 þar sem afkomendur
Guðmundar og velunnarar bókarinnar
koma saman. Vil
borg Davíðs
dóttir
rit
höfundur og afk
omandi Guð
mundar refaskyttu les kafla úr bókinni
og Jóhannes Kristjáns
son skemmti
kraftur og sonarsonur refaskyttunnar
segir frá með sínum einstaka hætti.
Þá mun Halla Sig
ný Kristjáns
dóttir
alþingismaður ávarpa samkomuna
og stjórna söng þar sem sungin verða
ljóð eftir Kristján son Guð
mundar
refaskyttu. Veitingar í boði forleggjara.

Borðtennis
Verð: 59.478 kr m/vsk PLAYBACK borðtennisborð frá BUTTERFLY
m/neti, blá eða græn 19mm borðplata

er fyrir alla!

pingpong.is- -Síðumúli
Síðumúla
aftanverðu)S: 568 -3920
Pingpong.is
35 35
(að (að
neðanverðu)
, Reykjavík
S: 568 3920 & 897 1715
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VILTU AUGLÝSA Í SUÐRA?
AUGLÝSINGASÍMINN ER 578-1190

T

helma Björk Einarsdóttir Umf. Selfoss var á meðal þátttakenda á beggja
handa kastþraut sem haldinn var í Kópavogi 22. ágúst sl. Í kastþrautinni
kasta keppendur kúlu, spjóti og kringlu bæði með hægri og vinstri hendi
og gildir samanlögð lengd kasta hvorrar handar úr hverri umferð.
Thelma setti 11 HSK met í þrautinni í flokki 20 – 22 ára og í kvennaflokki.
Hún fékk samtals 2.970 stig í þrautinni og bætti þar með ársgamalt HSK met
Huldu Sigurjónsdóttir í kvennaflokki. Thelma kastaði kúlunni 19,25 metra,
kringlan sveif samtals 58,29 metra og í spjóti var vegalengdin 47,11 metrar.
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Guð
mundur Einars
son á Brekku
á Ingjaldssandi var goðsögn í lifanda

lífi. Hann var náttúrubarn sem litið
var upp til fyrir ein
staka hæfi
leika.
Hér er líst sam
skiptum manns við
náttúruna, væntumþykju og virðingu
fyrir sköpunarverkinu.
Guð
mundur ólst upp við kröpp
kjör á seinasta aldarfjórðungi 19. aldar.
Hann lýsir hér föðurmissi og erfiðri
lífs
bar
áttu barns sem líður slíkan
skort að vöxtur þess stendur í stað
árum saman. Uppkominn varð Guð
mundur samt eftirsóttur fyrir hreysti
og harðfengi en einnig næmi á eðli
náttúrunnar. Lífsviðhorf Guðmundar
refaskyttu og umhverfisvitund eiga
fullt erindi við samtímann.
Auk ævisögunnar sem rituð er af
Theódóri Gunnlaugssyni á Bjarma
landi birtast hér í hinni nýju útgáfu
viðaukar sem varpa frekara ljósi á líf
refaskyttunnar, bæði skrif um Guð
mund og skrif eftir hann sjálfan.
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Smart einbýli frá 22,7 milljónum
Láttu drauminn um nýtt
heimili verða að veruleika
með vönduðu og hagstæðu
húsi frá Húseiningu.
Smart enbýlishús eru hönnuð með hagkvæmni að
leiðarljósi, og ekki síst þarfir kaupendanna. Húsin eru
73m2, þar að auki er 28m2 verönd með heitum potti.
Þau eru hagkvæmur nútímakostur fyrir einstaklinga,
fjölskyldur, verktaka og leigufélög. En einnig fyrir
bæjar- og sveitarfélög sem vilja taka þátt í að koma
upp húsnæði á hagkvæman og skjótan hátt.

Húseining framleiðir smáhýsi, sumarhús og
einbýlishús í nýrri verksmiðju að Hraunholti 1
í Vogum. Húseining býður 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

Verð við verksmiðjudyr
fyrir utan flutning aðeins
kr. 22.760.000 með vsk.

Twin

Wall

Húsin eru framleidd og afgreidd fullbúin úr verksmiðju
með baði, eldhúsi og öllum innréttingum tilbúin til flutnings
í samvinnu við Samgöngustofu um leiðir á viðkomandi
byggingastað.
Allar teikningar fylgja með fyrir hvern byggingastað, og
einnig sérhannaðar forsteyptar sökkulundirstöður sem
gerir uppsetningu húsanna mun hagkvæmari og fljótari í
alla staði. Við hjá Húseiningu sjáum um flutninginn fyrir
kaupendur í samvinnu við traustan flutningsaðila.

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

www.volundarhus.is

GLÆSILEGT ÚRVAL

AF GARÐHÚSUM á frábærum verðum
Sérframleidd fyrir íslenskar aðstæður. Sérvalin hægvaxta fura,
bjálkinn er 28 - 44 mm með tvöfaldri nót.

VH/18- 01

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

Vel valið fyrir húsið þitt
volundarhus.is · Sími 864-2400
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Kver um kerskni og heimsósóma
K

ver
um
kerskni
og
heimsósóma heitir ný bók
eftir
Helga
Ingólfsson.
Bókaútgáfan Sæmundur gefur út.
Í bókinni er að finna vísur og kvæði
af ýmsu tagi, einkum gamanmál
þar sem skopast er að dægurþrasi
líðandi stundar og stjórnmálamenn
teknir á beinið, stundum nokkuð
stórkarlalega, en inn á milli eru
einnig alvarlegri ljóð og stökur. Form
ljóðanna er fjölbreytt – kvæði, drápur,
limrur, ferskeytlur, slitrur, sléttubönd
– en undantekningarlítið er ort í
samræmi við hefðbundna bragfræði,
með ljóðstöfum og rími.
Helgi Ingólfsson er rithöfundur
og framhaldsskólakennari. Eftir hann
liggur tugur skáldsagna af ýmsum
toga, smásagnasafn, ljóðabók og
margt annað hráviði af ritvellinum.
Meðal skáldsagna Helga eru Letrað
í vindinn - Samsærið sem hlaut
Bókmenntaverðlaun
Tómasar
Guðmundssonar 1994, Þegar kóngur
kom sem hlaut Blóðdropann, hin
íslensku glæpasagnaverðlaun 2010,
og Andsælis á auðnuhjólinu, en
eftir þeirri bók var gerð kvikmyndin
Jóhannes, með Ladda í aðalhlutverki.
Myndirnar tók Aðalsteinn Svanur
í útgáfuhófi kversins.

Tæki til vetrarþjónustu
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Allar almennar bílaviðgerðir
Sérfræðingar í vélum
Eigum úrval af varahlutum á
góðu verði í flestar gerðir bíla
Við höfum endurnýtt og
byggt vélar og vélahluti
frá árinu 1952
Renndu við hjá okkur í Tangarhöfða 13

VÉLAVERKSTÆÐIÐ

Sími 577 1313 • kistufell.com

TANGARHÖFÐA 13

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
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Tyrkir frá Konya
sóttu Árborg heim

E

rasmus+faghópur frá borginni
Konya í Tyrklandi sótti Árborg
heim dagana 10.-15. septem
ber sl. Hópurinn fékk kynningu á
sveitarfélaginu, meðal annars leik- og
grunnskólum, skólaþjónustu, félags
þjónustu, bókasafni og frístunda- og
íþróttamálum. Fyrir utan heimsóknir
í leik- og grunnskóla var skólaheim
sókn í FSu og kynning á Fjölheimum
og Fishersetrinu.
Margir starfsmenn fagsviða, félaga,
skóla og stofnana komu að móttöku
og kynningum og færir fræðslusvið
Ár
borgar þeim öllum bestu þakkir.
Faghópurinn var afar ánægður með
móttökurnar og hafði leiðtogi hópsins
að orði í lok dagskrár að það gæti verið
gaman að fulltrúar Árborgar kæmu
síðar í heimsókn til Konya. Borgin er
sannkölluð stórborg, þar búa rúmlega
2 milljónir íbúa.
www.arborg.is

AB VARAHLUTIR – UMBOÐ EGILSSTÖÐUM

SKÁKNÁMSSKEIÐ Í
FISCHERSETRI
F

ischersetrið á Selfossi mun í
samstarfi við Sveitarfélagið
Árborg og Skákskóla Íslands
standa fyrir skákkennslu fyrir
grunnskólabörn í Fischersetrinu á
laugardögum frá kl. 11.00– 12.30.
Yfirumsjón með kennslunni hefur
Helgi Ólafsson, stórmeistari og
skólastjóri Skákskóla Íslands.
Alls verða þetta 8 laugardagar og
fyrsti tími verður laugardaginn 13.
október n.k.

Þeir
sem
hafa
áhuga
á
skákkennslunni eru beðnir um að
mæta u.þ.b. 30 mínútum áður en
fyrsta æfing hefst til að ganga frá
skráningu og greiðslu nemendagjalds
sem er kr. 3.500 fyrir þessi 8 skipti.
Varðandi frekari upplýsingar þá
vinsamlegast hringið í síma 8941275
eða sendið tölvupóst á netfangið
fischersetur@gmail.com
Fischersetrið á Selfossi.
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ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.
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8.5 cm

ÞÖRUNGAVERKSMIÐJAN HF.

ÚTFARARSTOFA ÍSLANDS

9. tölublað
4. árgangur

síðan 1996

ALÚÐ • VIRÐING • TRAUST • REYNSLA

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

Umhverfisverðlaun
Rangárþings eystra
2018

Kristín Ingólfsdóttir

Sverrir Einarsson

Margrét Ásta Guðjónsdóttir

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

vfs.is

ALVÖRU
VERKFÆRI

U

mhverfisverðlaun
Rangárþings eystra voru
afhent á Kjötsúpuhátíðinni
í byjun september. Verðlaun eru
veitt í þremur flokkum. Snyrtilegasta
býlið var valið Voðmúlastaðir en
ábúendur þar eru þau Guðlaug Björk
Guðlaugsdóttir og Hlynur Snær
Theódórsson. Snyrtilegasti garðurinn
var valinn Öldubakki 29 en þar búa
þau Helga Ásta Þorsteinsdóttir og
Sigurgeir Bárðarson. Snyrtilegasta
fyrirtækið var svo LAVA.
Það er Umhverfis- og
náttúruverndarnefnd sveitarfélagsins
sem heldur utan um verðlaunin og
Katrín Birna Viðarsdóttir, formaður
nefndarinnar, afhenti þau.
Á myndinni má sjá Guðlaugu,
Örnu Þöll Bjarnadóttur, sem tók við
verðlaununum fyrir LAVA og Katrínu
Birnu. Þau Helga og Sigurgeir gátu
því miður ekki tekið á móti sínum
verðlaunum en þau voru erlendis og
fá því verðlaunin afhent síðar.
Þá voru veitt verðlaun fyrir best
skreytta húsið sem hlutu þau Birgir
Óskarsson og Pálína Guðbrandsdóttir
en þau búa í Litlagerði 2a. Í verðlaun
fengu þau gistingu með morgunverð
frá UMI Hótel sem staðsett er undir
Eyjafjöllum. Á myndinni er Birgir og
sonarsonur hans, Sigurður Kári, með
verðlaunin sín.

M18 FPD-502XA
+ Rafhlöður og hleðslutæki

M18 BLPD-502XA
+ 100stk aukahlutapakki
POWERSTATE™ Milwaukee mótor.
REDLINK PLUS™ ræður við mikið álag.
REDLITHIUM-ION™ rafhlöður veita aukinn kraft.
LED ljós og sveigjanlegt rafhlöðukerfi sem virkar
með öllum Milwaukee M18™ rafhlöður.
Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum,
hleðslutæki og 100 stk aukahlutapakka.

MEIRA AFL – Hámarks afl 135Nm.
MEIRI HRAÐI – Skilar allt að 2000 RPM.
NETTARI – Lengd aðeins 197mm.

Pluto 1,2 RED
3ja geisla laser + Þrífótur

Kemur með 2×5,0Ah rafhlöðum.
og hleðslutæki.

Línulaser frá Futech 3ja geisla
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

Vnr. MW 4933451061

•
•
•
•
•

TILBOÐ 54.900 KR.
ÁÐUR 79.900 KR.

Vnr. MW MW 4933464129

TILBOÐ 27.900 KR.

ÁÐUR 59.900 KR.

188 verkfæri USG
Verkfæraskápur á hjólum
með 188 verkfærum.

Nákvæmni 4mm/10m
Drægni 2x50m
Sjálfréttandi (pendúll)
Ryk og vatnsheldisstuðull – IP54
3xAA rafhlöður

Vnr. FUT 02303R

TILBOÐ 47.900 KR.

Verkfæraskápur

ÁÐUR 47.690 KR.

RED RACER
Snúningslaser í tösku
Línulaser frá Futech 3ja geisla
– 1x láréttur grænn og 2x lóðréttir rauðir

7 skúffur – 1/4”, 3/8”
og 1/2” topplyklasett.
Splittatangir, skrúfjárn, fastir
lyklar, tangir, meitlar, sexkantar,
rennimál og þjalir.

•
•
•
•
•
•

Vnr. USG FIRP7B

Vnr. FUT 0501CS

TILBOÐ 79.900 KR.
ÁÐUR 94.900 KR.

150 cm

Nákvæmni 1mm/10m
Drægni 2x250m
Sjálfréttandi / m+ótor
Ryk og vatnsheldisstuðull – IP65
Hægt að nota með móttakara
Innbyggð hleðslurafhlaða eða 4xC

TILBOÐ 95.900 KR.
ÁÐUR 119.900 KR.
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