
28. sept. - 4. okt. · 21. árg. 38. tbl. 2017
Búkolla VARAHLUTAVERSLUN

ÖRUGG  ÞJÓNUSTA

Björns Jóhannssonar
Sími 487 5995

Sími 487 8440 
Hvolsvegi 29

Hádegisborgari 
m/beikon og eggi, 
frönskum og sósu 
kr. 1.600

ostborgara-
tilboð 
m/gosi kr. 1.600

HádegiStilboð 
mánudag til föstudag

Munið Pizzahlaðborð 
í hádeginu á föstudögum 
kr. 1.600.

Verið velkomin!

djúpsteiktur fiskur 
kr. 1.780

kjúklingasalat 
m/brauði 
kr.1.780

9" pizza /3 álegg og gos 
kr. 1.600

12" pizza /3 álegg 
kr. 1.800



utankjörfundaratkvæðagreiðsla vegna alþingiskosninga 28. október 2017 
er hafin.
 
Hægt er að greiða atkvæði utankjörfundar hjá embætti sýslumannsins á 
suðurlandi, á opnunartíma sýsluskrifstofa, kl. 09:00-15:00.  skrifstofur em-
bættisins eru á eftirtöldum stöðum:

- Hafnarbraut 36, Höfn í Hornafirði
- ránarbraut 1, Vík í Mýrdal
- austurvegi 6, Hvolsvelli
- Hörðuvöllum 1, selfossi

kjósendur skulu hafa meðferðis persónuskilríki til að sanna hverjir þeir eru.  

Atkvæðagreiðsla í heimahúsi
Þeir sem ekki eiga heimangengt að greiða atkvæði á kjörstað á kjördag 
vegna sjúkdóms eða fötlunar, skulu skila beiðni um að fá að greiða atkvæði í 
heimahúsi, til embættisins, fyrir kl. 16:00, þriðjudaginn 24. október.  umsókn-
areyðublað er hægt að fá  hjá embættinu og á vefsíðunni www.kosning.is.

Ábyrgð á atkvæði
athygli er vakin á því að kjósandi ber sjálfur ábyrgð á að koma atkvæði til 
skila og ber af því kostnað, kjósi hann utankjörfundar hjá kjörstjóra utan 
sinnar kjördeildar sbr. 2. mgr. 65. gr. laga um kosningar til alþingis. starfsfólk 
embættisins mun aðstoða eftir föngum við að koma atkvæði til skila en síð-
ustu daga fyrir kosningar er mælst til þess að kjósandi annist það sjálfur ef 
viðkomandi er á kjörskrá í öðrum kjördæmum. 

kjörstaðir verða nánar auglýstir síðar á vefsíðunni www.kosning.is og í hér-
aðsfréttablöðum en ýmsar upplýsingar og eyðublöð vegna komandi kosn-
inga má fá á vefsíðunni www.kosning.is.

Sýslumaðurinn á Suðurlandi

sýslumaðurinn á suðurlandi

Utankjörfundaratkvæðagreiðsla 
vegna alþingiskosninga 28. október 2017



Sorpstöð Rangárvallasýslu 
auglýsir hausthreinsun 

Ákveðið er að fara í  hreinsunarátak í sveitum á vegum Sorpstöðvar Rang-
árvallasýslu.  Gámar verða staðsettir á eftirtöldum stöðum, 
þ.e. á „gömlu“ gámastæðum þessara staða:

Skógum, Heimalandi, A-Landeyjum, V-Landeyjum, Fljótshlíð, Bakkabæj-
um, Rangárvöllum (vegamót Gunnarsholtsvegar og Þingskálavegar), 
Þykkvabæ, Hellu og Landvegamótum.

Á gámastæðunum verða gámarnir sem hér segir:  Í  Rangárþingi 
eystra 3. október til 9. október og í Rangárþingi ytra  og Ásahreppi 
12. október til 19. október 2017.

Sérstaklega skal taka fram að eingöngu verða þar gámar fyrir málma, 
timbur og  grófan úrgang.  Gámarnir eingöngu ætlaðir fyrir fasteignaeig-
endur á starfssvæði Sorpstöðvar Rangárvallasýslu og eru gjaldfrjálsir.

Ákaflega mikilvægt er að rétt sé flokkað í gámana.  Ef misbrestur verður 
á því er engin leið önnur en að fjarlægja gámana áður en hreinsunarátak-
inu lýkur og aðrar leiðir verður að fara í hreinsunarátaki að ári liðnu.  Vart 
þarf að taka fram að algerlega óheimilt er að setja úrgang utanvið gámana.

Rekstrarúrgang og annan úrgang verða íbúar og rekstraraðilar að koma 
með að móttökustöðinni á Strönd eða semja við þjónustuaðila um hirð-
ingu og losun þess úrgangs.  Rúllu- og baggaplast er sótt heim til bænda 
skv. samkomulagi þeirra við þjónustuaðila.  Einnig er hægt að losna við 
plastið á gámavellinum á Strönd og á Hvolsvelli.

Eftir að hreinsunarátakinu lýkur verða allir gámar fjarlægðir og algerlega 
er óheimilt að afsetja úrgang á þessi svæði.

Allar nánari upplýsingar veitir 
Ómar Sigurðsson, starfsmaður Sorpstöðvar Rangárvallasýslu.

Sími:  487 5157
Tölvupóstur:  strond@rang.is
Sorpstöð Rangárvallasýslu bs.



Iðnaðarhúsnæði til leigu á Hvolsvelli
Sláturfélag Suðurlands auglýsir til  leigu u.þ.b. 300 fermetra 

iðnaðarhúsnæði á Hvolsvelli, sem áður hýsti prjónastofu.
Búið er að taka húsið í gegn að utan, 

klætt, skipt um þakjárn og gler og gluggar lagfærðir.
Gerðar verða endurbætur innanhúss í samráði við leigutaka.
Húsnæðið hentar vel undir léttan iðnað og er laust nú þegar.

Nánari upplýsingar veitir Guðmundur Svavarsson, s. 897 6297 
og á netfangið: gudmundur@ss.is

•    Stofnfundur föndurklúbbs Héraðsbókasafns 
Rangæinga verður haldinn á bókasafninu 

 5. október kl. 20:00
•    Á þessum fyrsta fundi verður farið í 

pappírsgerð og skoðaðar hugmyndir af 
bókaföndri fyrir veturinn.

• Föndurklúbburinn hefur það að markmiði  
að endurnýta pappír og bækur sem falla til á 
bókasafninu.

Héraðsbókasafn rangæinga
Vallarbraut 16, 860 Hvolsvöllur - sími: 488-4235 - www.bokrang.is



Skoðið Búkollu á 
hvolsvollur.is  eða  ry.is  á þriðjudögum

Árbæjarkirkja
„Harmoníkumessa“ 

sunnudaginn 1. október kl.14.00.
Félagar í harmonikufélaginu annast undirleik við 

athöfnina og kirkjukórinn syngur sálma og ísl. 
dægurlög. kirkjukaffi að athöfn lokinni.  

Allir hjartanlega velkomnir.

Sóknarprestur

Fjölskylduguðsþjónusta 
og sunnudagaskóli í Stórólfshvolskirkju kl 11.00.   

Upphaf barnastarfsins sem verður í safnaðarheimili 
kirkjunnar hvern sunnudag kl 11. í október og nóvember. 

Sr. arnaldur bárðarson

Hagakirkja
Kvöldguðsþjónusta 

sunnudaginn 1. október kl. 20.30. 

kirkjukaffi og aðalsafnaðarfundur eftir athöfn.

Sóknarprestur og sóknarnefnd

breiðabólStaðarpreStakall
1. október

guðsþjónusta kirkjuhvoli kl 10.15



Breyting á aðalskipulagi 
Rangárþings ytra 2010-2022.

Samkvæmt 1. mgr. 31. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst 
tillaga að breytingu á aðalskipulagi Rangárþings ytra 2010/2022.

Hraun og Leirubakki lóð, Rangárþingi ytra, breyting á landnotkun
sveitarfélagið vinnur að breytingu á aðalskipulagi rangárþings ytra 2010-
2022 í samræmi við 36. gr. skipulagslaga nr. 123/2010.  aðalskipulagsbreyt-
ingin tekur til breyttrar landnotkunar í landi Hrauns og leirubakka lóðar þar 
sem gert verði ráð fyrir að á báðum lóðum verði núverandi frístundasvæði 
breytt að nýju í landbúnaðarsvæði.

Tillagan liggur frammi hjá Skipulagsstofnun, hjá Skipulagsfulltrúa, 
Suðurlandsvegi 1-3, Hellu og á heimasíðu Rangárþings ytra, www.ry.is 

Hverjum þeim sem telur sig eiga hagsmuna að gæta er gefinn kostur á að gera 
athugasemdir við tillöguna og er frestur til að skila inn athugasemdum 

til og með 9. nóvember 2017   

Samkvæmt 2. mgr. 32. gr. Skipulagslaga nr. 123/2010 er hér auglýst niðurstaða 
sveitastjórnar Rangárþings ytra varðandi breytingar á aðalskipulagi. 

Árbæjarhellir 2, Rangárþingi ytra, breyting á landnotkun
sveitastjórn rangárþings ytra samþykkti tillögu að breytingu á aðalskipulagi 
rangárþings ytra 2010-2022. tillagan var auglýst frá 13.2.2017 til og með 
30.3.2017 og bárust athugasemdir sem tekið hefur verið tillit til við gerð 
breytts uppdráttar. settir hafa verið fram skýrari skipulagsskilmálar varðandi 
staðsetningu og stærð bygginga, bætt hefur verið inní ákvæðum varðandi 
gerð og tegund gistiþjónustu og byggingarheimildir minnkaðar.

Þeir sem óska nánari upplýsinga geta snúið sér til skipulagsfulltrúa rang-
árþings ytra í síma 488-7000 eða með tölvupósti birgir@ry.is 

Haraldur Birgir Haraldsson
Skipulagsfulltrúi Rangárþings ytra



AA fundur á Hellu - aa fundur er haldinn á hverjum föstudegi í 
safnaðarheimili oddakirkju, dynskálum 8 á Hellu kl. 20.00.  

Allir velkomnir.

Ertu með frábæra
hugmynd?

Uppbyggingarsjóður Suðurlands 
auglýsir kynningarfundi

Sjóðurinn hefur það hlutverk 
að veita verkefnastyrki á sviði 
nýsköpunar og menningar 
á Suðurlandi

Umsóknarfrestur er til og með 16.október nk.

Flúðir - 2.október kl.12:00 á Hótel Flúðum

Hella - 3.október kl.12:00 á Stracta Hótel

Vm.eyjar - 3.október kl.12:00 í sal Visku

Selfoss - 3.október kl.16:00 í Fjölheimum

Höfn - 6.október kl.12:00 í Nýheimum

Klaustur - 9.október kl.20:00 í Kirkjuhvoli

nýsköpun
menning

atvinna
uppbyggingtækifæri

Uppbyggingarsjóður Suðurlands er hluti af sóknaráætlun Suðurlands

Selfoss – 560 2030 / hrafnkell@hfsu.is

Hvolsvöllur – 480 8216 / gudlaug@hfsu.is

Vestmannaeyjar – 861 2961 / hrafn@setur.is

Vík – 487 1395 / beata@vik.is

Höfn – 470 8086 / gudrun@nyheimar.is

Allar umsóknir þurfa að berast rafrænt 
í gegnum ve�nn sass.is

Sjá nánar á vefnum www.sass.is

SASS 
SAMTÖK 
SUNNLENSKRA 
SVEITARFÉLAGA 

Á fundunum verða kynnt áhugaverð 
verkefni sem hlotið hafa styrk úr 
Uppbyggingarsjóði og umsækjendur 
fá leiðbeiningar um umsóknarferli 
sjóðsins.



Kirkjulækjarkoti, Fljótshlíð - Sími 692 5671

Opið eftir samkomulagi í síma 692 5671 - 487 8162

Til sölu tré, runnar og limgerðisplöntur
Haustið er góður tími til að gróðursetja!

Kvenfélagið Eining Hvolhreppi
Haustfundur 2017 verður haldinn miðvikudaginn 11. október 

kl. 20:00 í Litla salnum í Hvolnum

Dagskrá:
Kynning á vetrarstarfinu  

Ef þú hefur áhuga á að kynna þér starfsemi félagsins er tilvalið 
að kíkja til okkar og sjá hvað við erum að gera.  
allir hjartanlega velkomnir.

Léttar veitingar verða í boði á kr. 1000

endurVinnslan 
dósa og flöskumóttakan á Hellu verður lokuð 

næstu 2 miðvikudaga 4.10 og 11.10 
vegna sumarleyfa. opnum næst 

miðvikudaginn 18.10 frá kl. 14:00 - 18:00.
Garðar Sigurðsson



07:00 the simpsons (13:22)
07:25 kalli kanína og félagar 
07:50 tommi og jenni 
08:10 the Middle (18:24)
08:35 ellen 
09:15 bold and the beautiful (7199:7322)
09:35 the doctors (17:50)
10:15 Mom (18:22)
10:35 the Mindy project (6:26)
11:05 project runway (3:15)
11:50 Hell's kitchen usa (3:16)
12:35 nágrannar 
13:00 Hail, Caesar! 
14:40 steve jobs 
16:40 impractical jokers 
17:00 bold and the beautiful (7199:7322)
17:25 nágrannar 
17:50 ellen 
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 Ísland í dag 
19:10 sportpakkinn 
19:20 fréttayfirlit og veður 
19:25 2 broke girls (12:22)
19:45 Masterchef usa (11:21)
20:30 nCis (13:24)
21:15 the good doctor (1:18)
Vandaður og dramatískur þáttur með Freddie 
Highmore í aðalhlutverki og fjallar um ungan 
skurðlækni sem er bæði einhverfur og með 
Savant heilkenni sem er ráðinn á barnadeild 
á mikilsvirtu sjúkrahúsi. Það mun hugsanlega 
draga dilk á eftir sér.
22:00 animal kingdom (10:13)
22:50 real time With bill Maher (28:35)
23:55 loch ness - 00:45 the sinner (4:8)
01:35 the Mentalist (3:13)
02:20 Humans (3,4:8) -05:40 the Middle 

07:00 simpson-fjölskyldan (8:22)
07:25 kalli kanína - 07:45 tommi og jenni 
08:05 the Middle - 08:30 pretty little liars
09:15 bold and the beautiful (7200:7322)
09:35 doctors (121:175)
10:20 the new girl (16:22)
10:45 Martha & snoop's potluck dinner 
party (9:10)
11:10 Í eldhúsinu hennar evu (1:9)
11:40 Heimsókn (9:16)
12:05 falleg íslensk heimili (8:9)
12:35 nágrannar 
13:00 kramer vs. kramer 
14:40 the little princess 
16:15 satt eða logið? (9:10)
16:55 top 20 funniest (16:18)
17:40 bold and the beautiful (7200:7322)
18:05 nágrannar 
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 Ísland í dag 
19:10 sportpakkinn 
19:20 fréttayfirlit og veður 
19:25 bomban (6:10)
20:15 the X factor 2017 (4:28)
21:05 the infiltrator -Spennumynd frá 
2016 með Bryan Cranston, byggð á sönnum 
atburðum. 
23:10 tanner Hall - Dramatísk mynd 
frá 2009 og er uppvaxtarsaga fjögurra 
stúlkna og gerist að mestu í samnefndum 
heimavistarskóla í Bretlandi þar sem þær 
Fernanda, Lucasta og Kate hafa tengst 
nánum vinaböndum á undanförnum árum. 
00:45 sausage party - Hressileg teiknimynd 
fyrir fullorðna frá 2016
02:15 a girl interrupted 
04:20 kramer vs. kramer 

07:00 strumparnir 
11:00 grey's anatomy (19:24)
11:40 ellen 
12:20 Víglínan (31:60)
13:05 bold and the beautiful (7196:7322)
14:50 friends (18:24)
15:15 landhelgisgæslan (4:5)
15:45 kórar Íslands (1:8)
16:50 bomban (6:10)
17:40 sjáðu (513:520)
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 sportpakkinn (274:300)
19:05 lottó 
19:10 top 20 funniest 2 (12:20)
19:55 open season: scared silly
Skemmtil. teiknimynd um stóra björninn 
Boog og einhyrnda fjörkálfinn Elliot sem eru 
mættir á svæðið á ný ásamt öllum hinum 
skógardýrunum og hafa lítið lært! 
21:20 jason bourne
Spennumynd frá 2016 með Matt Damon og 
Aliciu Vikander í aðalhlutverkum. Nokkur ár 
eru liðin frá því Jason Bourne lét sig hverfa 
eftir atburðina sem sagði frá í myndinni The 
Bourne Ultimatum. Tímann hefur hann notað 
til að fá minni sitt aftur og nú er komið að því 
að hann vill fá lokasvör frá þeim sem þekkja 
fortíð hans betur. 
23:25 barbershop 3:  the next Cut 
Gamanmynd frá 2016 með Ice Cube í 
aðalhlutverki.
01:20 fathers & daughters 
03:15 sherlock Holmes 
05:20 Vice principals (7:9)
05:50 Vice principals (8:9)
06:20 friends (18:24)

17.10 loforð (4:4)
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV
18.01 elías (7:52)
18.12 Veistu hvað ég elska þig mikið (7:7)
18.25 Hvergidrengir (7:13)
18.50 krakkafréttir
19.00 fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.35 kastljós og Menningin
20.05 Hásetar (4:6)
20.35 Í helgan stein – Í helgan stein (2:6)
21.05 berlínarsaga (2:6)
22.00 tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 skammhlaup (2:6) - Ástralskir 
verðlaunaþættir með vísindaskálds.ívafi. 
23.15 svikamylla (10:10)
00.15 kastljós og Menningin
00.35 dagskrárlok

16.55 Hásetar (4:6)
17.20 landinn (1:15)
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV - froskur og vinir hans
18.10 Hundalíf (6:7)
19.00 fréttir - Íþróttir
19.30 Veður
19.35 Ég vil fá konuna aftur (6:6)
20.10 útsvar (grindavíkurbær - garður)
21.30 séra brown (10:11)
22.20 paul - Bresk-bandarísk gamanm. frá 
árinu 2011 um tvo enska myndasögunörda 
sem ferðast saman þvert yfir Bandaríkin og 
hitta fyrir geimveruna Paul. 
00.00 the Wager - Rómantísk gamanm. 
frá árinu 2004 eftir Sigurbjörn Aðalsteinsson. 
Yfirmaður kvikmyndavers veðjar við framl. 
um að hann geti gert kvikmynd í fullri lengd á 
aðeins þremur dögum án sögu eða handrits 
til að styðjast við.
01.25 útvarpsfréttir í dagskrárlok

07.00 krakkarúV
10.15 útsvar (grindavíkurbær - garður)
11.25 loforð (4:4)
12.05 lorraine pascale kemur til bjargar 
12.35 orðið tónlist: jórunn Viðar
13.50 fleiri siðareglur í downton abbey
14.40 sýklalyf - blikur á lofti
15.10 njósnarar Vísindakirkjunnar
16.10 Mótorsport (11:12)
16.40 Hundalíf
17.25 sætt og gott
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV - róbert bangsi (13:26)
18.10 letibjörn og læm. - undrav. gúnda
18.30 krakkafréttir vikunnar - 18.54 lottó
19.00 fréttir - Íþróttir - Veður
19.45 Hyacinth hin unga - bresk gamanm.
20.20 parental guidance - Fjölskyldumynd
22.05 bíóást: the doors
00.25 a song for jenny
01.40 útvarpsfréttir í dagskrárlok
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08:00 everybody loves raymond
08:25 dr. phil - 09:05 90210
09:50 royal pains -10:35 síminn + spotify
12:05 the bachelorette - 13:35 dr. phil
14:15 life in pieces -14:40 How not to diY
15:30 family guy -15:55 the royal family
16:20 everybody loves raymond
16:45 king of Queens
17:10 How i Met Your Mother -17:35 dr. phil
18:15 the tonight show
18:55 the late late show
19:35 america's funniest Home Videos
20:00 the biggest loser - Ísland
21:00 ghosts of girlfriends past
22:40 this is 40 -00:55 the tonight show
01:35 the late late show -02:15 24
03:00 law & order: special Victims unit
03:45 elementary -04:30 House of lies
05:00 síminn + spotify

08:00 everybody loves raymond
08:25 dr. phil -09:05 90210
09:50 royal pains -10:35 síminn + spotify
13:00 dr. phil
13:40 america's funniest Home Videos
14:05 the biggest loser - Ísland
15:05 Heartbeat - 15:50 glee
16:35 everybody loves raymond
17:25 How i Met Your Mother
17:50 dr. phil
18:30 the tonight show
19:10 the late late show
19:50 family guy
20:15 the bachelorette
21:45 derailed -23:35 the tonight show
00:15 prison break -01:00 damien
01:45 Quantico -02:30 shades of blue
03:15 Mr. robot -04:00 intelligence
04:50 House of lies -05:20 síminn + spotify

08:00 everybody loves raymond
08:20 king of Queens -09:05 How i Met Y.M.
09:50 american Housewife
10:15 parks & recreation
10:35 the great indoors -11:00 big Miracle
12:50 the bachelorette
14:20 gordon ramsay
14:50 the Muppets
15:15 rules of engagement
15:40 the odd Couple
16:05 everybody loves raymond
16:35 king of Queens
17:00 How i Met Your Mother
17:25 judy Moody and the not b.summer
19:00 glee
19:45 á allra vörum -21:15 fierce Creatures
22:50 in the name of the fat.-01:05 Con air 
03:05 the private lives of pippa lee
04:45 síminn + spotify



07:00 barnaefni
10:55 friends (21:24)
12:00 nágrannar 
13:45 the X factor 2017 (4:28)
14:35 Masterchef usa (11:21)
15:20 the secret life of a 4 Year olds (5:7)
16:10 Hið blómlega bú (8:10)
16:45 gulli byggir (1:12)
17:20 60 Minutes (51:52)
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 sportpakkinn (275:300)
19:10 kórar Íslands (2:8)
Skemmtilegur þáttur í beinni útsendingu 
þar sem kórar keppa um hylli dómara og í 
lok þáttaraðarinnar mun einn kór standa 
uppi sem sigurvegari og hljóta titilinn Kór 
Íslands 2017 ásamt því að hljóta vegleg 
verðlaun. Kynnir keppninnar verður Friðrik 
Dór Jónsson og dómnefndina skipa Ari Bragi 
Kárason, Kristjana Stefánsdóttir og Bryndís 
Jakobsdóttir.
20:15 landhelgisgæslan (5:5)
20:40 loch ness (5:6)
21:25 the sinner (5:8)
22:10 X Company (5:10)
22:55 60 Minutes (1:52)
23:40 Vice (26:29)
00:15 the deuce (3:8)
01:15 broadchurch (4:8)
02:05 broadchurch (5,6:8)
03:45 100 Code (7:12)
04:30 the leisure Class 
05:55 friends (21:24)

07:00 simpson-fjölskyldan 
07:20 kalli kanína og félagar 
07:45 the Middle (20:24)
08:10 2 broke girls (7:22)
08:35 ellen 
09:15 bold and the beautiful (7201:7322)
09:35 doctors (73:175)
10:20 the last Man on earth (7:18)
10:45 fresh off the boat (10:24)
11:10 Mannshvörf á Íslandi (7:8)
11:50 empire (3:18)
12:35 nágrannar 
13:00 the  X factor uk (10:28)
14:30 the  X factor uk (11:28)
16:05 fright Club (1:6)
16:55 bold and the beautiful (7201:7322)
17:20 nágrannar 
17:45 ellen 
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 Ísland í dag 
19:10 sportpakkinn 
19:20 fréttayfirlit og veður 
19:25 the Mindy project (14:26)
19:50 i own australia's best Home (5:10)
20:45 gulli byggir (2:12)
21:15 the brave (1:13)
22:00 the deuce (4:8)
23:05 Vice (27:29)
23:40 Víglínan (31:60)
00:25 tin star - 01:10 outlander (2:13)
02:10 ballers - 02:40 empire (13:18)
03:25 bones - 04:10 Murder in the first
04:55 operation avalanche 

07:00 simpson-fjölskyldan 
07:20 teen titans go! 
07:45 the Middle (21:24)
08:10 Mike and Molly (21:22)
08:35 ellen - 09:15 bold and the beautiful
09:35 the doctors (1:50)
10:15 jamie's 30 Minute Meals (8:40)
10:40 Mr selfridge (10:10)
11:25 Catastrophe (2:6)
11:50 suits (10:16)
12:35 nágrannar 
13:00 the  X factor uk (12:28)
14:35 the  X factor uk (13:28)
16:30 friends (7:24)
16:55 bold and the beautiful (7202:7322)
17:20 nágrannar 
17:45 ellen 
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 Ísland í dag 
19:10 sportpakkinn 
19:20 fréttayfirlit og veður 
19:25 last Week tonight With john oliver
19:55 Modern family (1:22)
20:20 the secret life of a 4 Year olds (6:7)
21:10 tin star (4:10)
22:00 outlander (4:13)
23:00 Curb Your enthusiasm (1:10)
23:30 ballers (9:10)
00:05 empire - 00:50 Wentworth (3:12)
01:40 nashville (8:22)
02:25 Mary kills people (1,2:6)
03:55 timeless - 04:35 reach Me 
06:05 Mike and Molly (21:22)

07.00 krakkarúV
10.30 Menningin - samantekt
11.00 silfrið - 12.10 Hásetar (4:6)
12.30 Hótel tindastóll (1:5)
13.05 dauði díönu prinsessu
14.45 Ísland - danmörk
(undankeppni eM kvenna í handbolta)
16.50 kiljan
17.25 Hið ljúfa líf
17.50 táknmálsfréttir
18.00 stundin okkar - basl er búskapur
19.00 fréttir
19.25 Íþróttir
19.35 Veður
19.45 Með fulla vasa af grjóti - Bein útsend-
ing frá leiksýningunni Með fulla vasa af grjóti 
frá Þjóðleikhúsinu. Verkið er eftir Marie Jones 
og fjallar um tvo náunga sem ráða sig sem 
aukaleikara í Hollywood-kvikmynd sem tekin 
er upp í nágrenni lítils þorps á vesturströnd 
Írlands. 
22.10 poldark - 23.10 sumartíð
00.50 útvarpsfréttir í dagskrárlok

16.00 silfrið
17.05 séra brown (5:15)
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV - Háværa ljónið urri
18.11 Veistu hvað ég elska þig mikið (6:7)
18.24 skógargengið -undraveröld gúnda
18.46 guli jakkinn (5:26)
18.48 kóðinn - saga tölvunnar (10:20)
18.50 krakkafréttir
19.00 fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 kastljós og Menningin
20.05 Veiðin (2:7)
20.55 Vegir drottins (2:10)
22.00 tíufréttir - Veðurfréttir
22.20 Myndir Vivian Maier - Heimildarmynd  
um barnfóstruna Vivian Maier sem tók fleiri 
en 100.000 myndir af götulífi í New York, 
Chicago og Los Angeles. 
23.45 Mótorsport (11:12)
00.15 kastljós og Menningin
00.35 dagskrárlok

16.40 Menningin - samantekt
17.00 Íslendingar (6:40)
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV
18.01 kata og Mummi (33:52)
18.12 einmitt svona sögur (6:10)
18.25 drekar (12:20)
18.48 skógargengið (3:26)
18.50 krakkafréttir
19.00 fréttir
19.25 Íþróttir
19.30 Veður
19.40 kastljós og Menningin
20.05 lorraine pascale kemur til bjargar
20.40 sagan bak við smellinn – Viva la Vida 
- Coldplay (1:8)
21.10 áfram veginn
22.00 tíufréttir
22.15 Veðurfréttir
22.20 endurheimtur (8:10)
23.10 Hernám (10:10)
23.55 kastljós og Menningin
00.15 dagskrárlok

08:00 everybody loves raymond
08:20 king of Queens- 09:05 How i Met Y. M.
09:50 the McCarthys - 10:15 speechless
10:35 the office - 11:00 the Voice usa
11:45 survivor - 12:30 katherine Mills
13:25 superstore - 13:50 Million dollar li.
14:35 no tomorrow-15:20 rules of eng.m.
15:45 the odd Couple
16:10 king of Queens - 16:35 Man W. a plan
17:00 How i Met Your Mother
17:25 the biggest loser - Ísland
19:05 friends with benefits -19:30 this is us
20:15 doubt - 21:00 elementary
21:45 Mr. robot - 22:30 House of lies
23:00 damien - 23:45 Queen of the south
00:30 the Walking dead
01:15 apb - 02:00 taken
02:45 nurse jackie - 03:15 elementary
04:00 Mr. robot - 04:45 House of lies
05:15 damien - 06:00 síminn + spotify

08:00 everybody loves raymond
08:25 dr. phil
09:05 life unexpected
09:50 psych
10:35 síminn + spotify - 13:35 dr. phil
14:15 rachel allen's everyday kitchen
14:40 doubt
15:25 the great indoors
15:50 Crazy ex-girlfriend
16:35 king of Queens-17:00 Man With a pl.
17:25 How i Met Your Mother-17:50 dr. phil
18:30 the tonight show - 19:10 the late sh.
19:50 playing House - 20:15 Million dollar l.
21:00 the good fight - 21:45 taken
22:30 Happyish - 23:00 the tonight show
23:40 the late late show - 00:20 Csi
01:05 Hawaii five-0 - 01:50 star
02:35 scream Queens - 03:20 baskets
03:50 the good fight - 04:35 taken
05:20 Happyish - 05:50 síminn + spotify

08:00 everybody loves raymond
08:25 dr. phil - 09:05 life unexpected
09:50 psych - 10:35 síminn + spotify
13:35 dr. phil - 14:15 playing House
14:40 M. dollar listing -15:25 life in pieces
15:50 old House, new Home
16:35 king of Qu.-17:00 Man With a plan
17:25 How i Met Your Mother-17:50 dr. phil
18:30 the tonight show-19:10 the late sh.
19:50 the great indoors
20:15 Crazy ex-girlfriend - 21:00 star
21:45 girlfriends' guide to divorce
22:30 baskets - 23:00 the tonight show
23:40 the late show - 00:20 Csi Miami
01:05 Code black - 01:50 Chicago justice
02:35 bull
03:20 sex & drugs & rock & roll
03:50 star
04:35 girlfriends' guide to divorce
05:20 baskets -05:50 síminn + spotify
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 sUNNUDAGUR 1. okTóbeR MÁNUDAGUR 2. okTóbeR ÞRIÐJUDAGUR 3. okTóbeR



16.55 Með okkar augum (3:6)
17.25 úr gullkistu rúV: út og suður (6:12)
17.50 táknmálsfréttir
18.00 krakkarúV - Vinabær danna tígurs
18.13 klaufabárðarnir (42:69)
18.21 lautarferð með köku (4:13)
18.27 sanjay og Craig - 18.50 krakkafréttir
18.54 Víkingalottó (40:52)
19.00 fréttir - Íþróttir
19.30 Veður
19.40 kastljós og Menningin
20.05 lifrarsjúkdómar á Íslandi -Fjöldi þeirra 
Íslendinga sem ganga með einhvers konar 
sjúkdóma eða kvilla í lifrinni liggur ekki fyrir. 
20.35 kiljan (2:13)
21.15 Castle (3:22)
22.00 tíufréttir - Veðurfréttir
22.20 serena - Umtöluð heimildarmynd um 
tennisstjörnuna Serenu Williams. 
23.55 kastljós og Menningin - dagskrárlok
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FANNBERG FASTEIGNASALA EHF.  
sími: 487-5028
Guðmundur Einarsson lögg. fasteignasali - 

FASTEIGNIR 
TIL SÖLU

Höfum til sölu íbúðir, íbúðarhús, 
iðnaðarhúsnæði, lönd og jarðir.

Nánari upplýsingar og myndir er að finna 
á heimasíðu okkar www.fannberg.is

   MIÐvIkUDAGUR 4. okTóbeR

Búkolla auglýsingaskrá kemur út alla fimmtudaga. Dreift á öll heimili  og fyrirtæki í Rangárvalla- 
og Vestur-Skaftafellssýslu. Útgefandi: Prentsm. Svartlist - Auglýsingasími 487 5551 

svartlist@simnet.is - www.hvolsvollur.is - www.ry.is

07:00 the simpsons (14:22)
07:25 Heiða - 07:50 the Middle (22:24)
08:15 the goldbergs - 08:35 ellen 
09:15 bold and the beautiful (7203:7322)
09:35 the doctors (34:50)
10:20 undateable (4:10)
10:40 My dream Home (4:26)
11:25 bomban (6:12)
12:15 Heilsugengið (6:8)
12:35 nágrannar 
13:00 á uppleið (3:6)
13:25 grantchester (3:6)
14:15 the night shift (10:14)
15:00 Major Crimes (12:19)
15:45 first dates (2:9)
16:35 blokk 925 (2:7)
17:00 bold and the beautiful (7203:7322)
17:25 nágrannar 
17:50 ellen 
18:30 fréttir stöðvar 2 
18:55 Ísland í dag 
19:10 sportpakkinn 
19:20 fréttayfirlit og veður 
19:25 Víkingalottó 
19:30 jamie's 15 Minute Meals (15:40)
19:55 the Middle (22:23)
20:20 grey's anatomy (1:22)
21:00 grey's anatomy (2:22)
21:45 Wentworth - 22:30 nashville (9:22)
23:15 Crashing - 23:50 this is england '90 (1:4)
00:35 nCis - 01:20 the good doctor (1:18)
02:05 animal kingdom - 02:55 the son 
03:35 the son - 05:05 the Mysteries of laura
05:50 Married - 06:15 the Middle (22:24)

SkilafreSTur  á  auglýSingum  í  Búkollu 
er fyrir  Kl. 15:00 á þriðjudögum

TAXI
Rangárþingi

Sími 862 1864
Jón Pálsson
6 manna bíll

08:00 everybody loves raymond
08:25 dr. phil - 09:05 life unexpected
09:50 psych - 10:35 síminn + spotify
13:35 dr. phil - 14:15 the great indoors
14:40 Crazy ex-girlfriend
15:25 Making History - 15:50 pitch
16:35 king of Queens - 17:00 Man With a plan
17:25 How i Met Your Mother - 17:50 dr. phil
18:30 the tonight show starring jimmy fallon
19:10 the late late show with james Corden
19:50 life in pieces- 20:15 old House, new Ho.
21:00 Chicago justice
21:45 girlfriends' guide to divorce
22:30 sex & drugs & rock & roll
23:00 the tonight show starring jimmy fallon
23:40 the late late show with james Corden
00:20 deadwood - 01:05 Chicago Med
01:50 How to get away With Murder
02:35 rillington place - 03:30 Happyish
04:00 Chicago justice-04:45 girlfr.' guide to div.
05:30 sex & drugs & rock & roll -06:00 s.+ sp.

sími 487 5551 / 893 3045 - svartlist@simnet.is

UppSkeRUhÁtÍð 
yngri flokka 

Knattspyrnufélags Rangæinga 
verður haldin 3. október nk. 

í íþróttahúsinu á Hellu og hefst kl.17 30. 

Stjórnin.



Fulltrúar Á-lista í sveitarstjórn Rangárþings ytra verða til 
viðtals á Hellu, í Þykkvabæ og á Laugalandi.  Ræðum m.a. 
fjárhagsáætlunargerð fyrir árið 2018. Hvaða áherslur á Á-listinn 
að hafa að leiðarljósi á komandi ári?

HeLLa
Sunnudaginn 1. október - Miðjan á Hellu, fundarsalur jarðhæð, 
kl. 20-21.

ÞykkvibæR
Mánudaginn 2. október - Íþróttahúsið í Þykkvabæ kl. 20-21.

LaugaLand
Þriðjudaginn 3. október - Matsalurinn á Laugalandi kl. 20-21.

við hvetjum alla íbúa til að mæta í spjall, veitingar í boði.

Fulltrúar Á-listans í sveitarstjórn Rangárþings ytra,
Yngvi Karl, Margrét Harpa og Sigdís

Opnir umræðufundir Á-listans 
í Rangárþingi ytra

eyvindarHólakirkja
Guðsþjónusta 1. október kl. 16:00.

prestur sr. Skýrnir garðarsson
Organisti guðjón Halldór óskarsson.
Félagar úr kirkjukór eyfellinga syngja.

Rut og Richard að Kvoslæk
rut ingólfsdóttir fiðluleikari og richard simm 
píanóleikari halda tónleika í Hlöðunni að kvoslæk 
í fljótshlíð laugardaginn 30. september kl. 15.00. 

Verk eftir Vieuxtemps, Wieniawski, Ysaÿe og César Franck 

aðgangur 2000 kr. fyrir fullorðna. 
kaffi í hlénu.


