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Er gólfhitinn rétt stilltur?
Fáðu 

fagmann 
í verkið

Framúrskarandi þjónusta við Toyota eigendur á Suðurlandi. 

Toyota Selfossi   Fossnesi 14   Selfossi   Sími: 480-8000   www.toyotaselfossi.is
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Kvenfélögin Eining í Holt
um, Framtíðin í Ásahreppi 

og Sig urvon í Þykkvabæ færðu 
á vordögum Heilsugæslunni í 
Rang árþingi lífsmarka mæli að 
verð mæti 497.267 kr. Tækið sem 
mæl ir blóð þrýsting, púls, súr
efn is mett un og líkams hita er á 

hjólum svo auð velt er að færa 
það á milli herbergja á stöðinni. 
Tækið hef ur þegar verið tekið í 
notkun.

Kvenfélögin í Rang ár þingi 
hafa stutt dyggi lega við heilsu
gæsl una í áratugi og er sá 
stuðn ingur ómetanlegur. rj/ög

Frá afhendingu lífsmarkamælisins. F.v.: Arndís Fannberg, 
Einingu í Holtum, Rán Jósepsdóttir hjúkrunarstjóri, Ólína 
Jónsdóttir og Helena Benonýsdóttir, Sigurvon í Þykkva bæ, 
Þórdís Ingólfsdóttir og Vilborg Gísladóttir, Einingu í Holtum.

Þétt umferð silaðist áfram við Selfoss

Bæjarhátíðin Blóm í bæ sem 
haldin verður í Hveragerði 

um helgina verður helguð græn
um lífsstíl en undirtitill helg ar
innar er Græna byltingin. 

Á túnunum við Hótel Örk 
verða vistvænir bílar til sýnis. 
Fjöl breyttir markaðir með afurð
um græna geirans verða víða um 
bæinn, gönguferð ir, sýningar, ýmis 
fræðslu erindi, núvitundar og sögu
 göngur, blómaskreytingar og 
gróð ur. Einnig verður kynning á 
hænsna og dúfnaræktun, bý og 
hunangsræktun o.fl. Um 30 fag
lærðir blómaskreytar taka þátt og 
sýna glæsilegar skreytingar í aðal
 götu bæjarins og í Lysti garð inum 
við Fossflöt. Land Art hönn un ar
sýning verður í Varmár gili en 
sýn ingin er unnin úr nátt úru efn
um sem eru í nær um hverf inu og 
eyðast þær í náttúrunni með tím

an um. Í gróðurhúsi við Þelamörk 
verður sett upp sýning á potta
plöntum og markaður og þar 
gefst gestum tækifæri til að heilsa 

upp á hann Jobba sem er apinn 
sem fyrir margt löngu hafði 
búsetu hjá Michelsen í Hvera
gerði. ah/ög

Margir lögðu leið sína á Selfoss um síðustu helgi á tónlistar- og grillhátíðina Kótelettuna en einnig 
var stórt fótboltamót í bænum. Fram kom hjá lögreglunni á Suðurlandi að umferðin hafi gengið 
vel fyrir sig og ökumenn sýnt þolinmæði. Á myndinni hér að ofan, sem Ólafur Sigurjónsson í 
Forsæti tók, má sjá röðina sem myndaðist við Ölfusárbrú á föstudaginn fyrir hvítasunnu. 

Blóm í bæ í Hveragerði um helgina

Langstærsta helgin
á Kaffi krús frá 
upphafi

Mikið var að gera hjá veit
ingastöðum og verslunum 

á Selfossi um liðna helgi en þá fór 
Kótelettan m.a. fram. Að sögn 
Tómasar Þóroddssonar veitinga
manns á Kaffi krús var um met

Þrjú kvenfélög gáfu til heilsugæslunnar

helgi að ræða hjá þeim. „Þetta var 
langstærsta helgi hjá okkur frá 
upp hafi. Við þurftum meira að 
segja að loka í tæp þrjú korter einn 
daginn því við höfðum ekki und
an í uppvaskinu“, sagði Tómas.

Brrr... 
Það er farið að kólna. 

Nú er rétti tíminn til að 
yfirfara og stilla hitakerfi og 
snjóbræðslur fyrir veturinn.

Snögg og góð 

þjónusta

Pi�pulagnir Helga vetur 2017.indd   1 2.1.2017   10:51
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ART er árangursríkt og öfl-
ugt úrræði fyrir þá sem eiga 

við samskipta- og eða hegð-
unarvanda að stríða. Úrræðið á 
Suðurlandi er fjölskyldumeð-
ferðarúrræði sem er ætlað að 
efla félagsfærni, sjálfstjórn 
og siðferði og um leið styrkja 
sjálfsmynd barna og tryggja 
þeim betri framtíð með því að 
grípa strax inn í. Barnamála-
ráðherra hefur ekki endurnýjað 
samning við fjölskylduúrræðið 
á Suðurlandi og þörfin er knýj-
andi.

Gagnreynt úrræði foreldrum 
að kostnaðarlausu
„Það er vert að benda á að úr-
ræðið hefur verið metið af 
Rannsóknastofnun í barna- og 
fjölskylduvernd og niður-
stöður sýna ótvírætt 
að úrræðið skilar 
tilætluðum ár-
angri. Þetta er 
jafnframt eina 
svona úrræðið 
hér á Suður-
landi. Úr-
ræðið byggir 
á hópavinnu og 
j a f n i n g j a -
fræðslu þar sem 
við í samvinnu með 
fjölskyldunni, skólanum 
og með barninu leitum lausna 
sem virka fyrir hverja og eina 
fjölskyldu“, segja Gunnar Þór 
Gunnarsson og Katrín Þrast-
ardóttir í samtali við Dagskrána. 
Aðspurð um hvernig teymið 
vinnur segja þau: „Við erum í 
raun stoðnetið sem grípur þegar 
eitthvað bjátar á. Það gerum við 
í samstarfi við áður nefnda að-
ila. Einnig fylgjumst við með 

í kennslustundum  (mætum í 
kennslustundir) og gefum ráð 
þegar þess þarf eða óskað er 
eftir.“

Mikilvægt að tryggja 
fjármagn til lengri tíma
Verkefnið hefur verið rekið af 
Samtökum sunnlenskra sveitar-
félaga að hluta en meginfjár-
magn kemur frá ríkinu. „Það 
er samningur um úrræðið til 
áramóta og við erum uggandi 
yfir því að hann verði ekki 
framlengdur. Við viljum hvetja 
barnamálaráðherra til þess að 
tryggja að úrræðið verði áfram 
í heimabyggð. Starfssvæði ART 
teymisins er frá Hellisheiði í 
vestri og að Lómagnúpi í austri. 
Á þessu svæði erum við að 
aðstoða um og yfir 30 skóla. 

Grunn- og leikskól-
ar á þessu svæði 

vita af okkur og 
leita hiklaust til 
okkar þegar í 
h a r ð b a k k a n 
slær. Einnig 
heldur ART- 
teymið ART 

ré t t indanám -
skeið  fyrir allt  

starfsfók leik- og 
grunnskóla um allt 

land. Við erum nú að 
kalla eftir því að fjármagn verði 
tryggt svo að þjónustan geti 
haldið óbreytt áfram og börn 
sem standa höllum fæti og fjöl-
skyldur þeirra geti leitað ráða 
hjá okkur sér að kostnaðarlausu. 
Með því að úrræðið sé án endur-
gjalds erum við að ná til allra 
sem við þurfum að ná til,“ segja 
Gunnar og Katrín að lokum.
 -gpp

Þann 29. október sl. var tek-
in fyrsta skóflustungan að 

fyrsta áfanga í nýju byggingar-
landi í Árborg, Bjarkarstykki. 
„Hér er verið að taka fyrstu 
skóflustunguna að nýju 650 
íbúða hverfi sem mun rúma 
2000 manns. Þetta verður 
blönduð byggð með fjölbýli, 
einbýli, rað- og parhúsum. 
Hér mun svo rísa skóli í miðju 
hverfinu, Björkurskóli. Fram-

kvæmdin kostar í heildina rúma 
tvo milljarða. Þessi áfangi er 
rúmlega 600 milljónir,“ segir 
Tómas Ellert Tómasson, bæj-
arfulltrúi í Árborg. Aðspurður 
um hvenær lóðirnar verði aug-
lýstar segir Tómas: „Það verður 
vonandi núna um helgina sem 
þær verða auglýstar lausar til 
umsóknar.“  Áætlað er að jarð-
vinna við áfangann sem nú er 
verið að vinna verði lokið árið 

2021. „Þessar fyrstu lóðir verða 
þó orðnar byggingarhæfar í maí 
á næsta ári.“ Spurður um hvort 
þeir hafi fundið fyrir eftirspurn 
eftir lóðunum segir Tómas: 
„Það er mjög mikil eftirspurn 
eftir þessum lóðum og menn 
bara bíða eftir því að þær fari í 
úthlutun. Það eru afar spennandi 
tímar sem við erum að upplifa 
hér í sveitarfélaginu,“ segir 
Tómas Ellert að lokum. -gpp

Mikilvægt að tryggja 
fjármagn í starfsemi 

ART á Suðurlandi

Skóflustunga að nýju 
650 íbúða hverfi í 

Bjarkarstykki í Árborg

Tómas Ellert, bæjarfulltrúi, búinn að taka fyrstu skóflustunguna að nýju hverfi.
Jólagjöf allra 

Njáluáhugamanna er bókin 
Leitin að Njáluhöfundi.

Upplýsingar um 
sölustaði í síma 

487 5098 eða 
gunnhei@mi.is.

GUNNAR GUÐMUNDSSON
FRÁ HEIÐARBRÚN
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Bók þessi er afrakstur nýrra rannsókna á tilurð Brennu-Njáls sögu. Í flest-

um meginatriðum kemst höfundur þar að öðrum niðurstöðum, en áður 

hafa verið taldar þær réttu.

Helstu atriði er þessi:

◆ Hið kjarnyrta mál Njálu er að verulega leyti þróað talmál orðsnillinga, 

sem fært er til bókar.

◆ Höfundur er ekki skáld og er illa að sér í fornum kveðskap.

◆ Þótt höfundur virðist lærður maður, þá er hann ekki prestur.

◆ Það mun á misskilningi byggt, að Njáluhöfundur sé illa að sér í lögum.

◆ Þótt höfundur þekki efni sumra Íslendingasagna, þá hefur hann ekki 

haft neina þeirra við hendina þegar hann „setti Njálu saman“.

◆ Þótt höfundur sé gjörkunnugur öllum ferðaleiðum Skálholtsbiskupa, þá 

er hann ekki í neinum bókfræðatengslum við bókagerða- og fræðimenn 

í öðrum landshlutum.

◆ Höfundur virðist tengjast Þvottá í Álftafirði og Keldum á Rangárvöllum. 

Kunnugleiki hans í Vestur-Skaftafellssýslu virðist langt umfram það sem 

verður hjá manni sem ferðast um héraðið. Við leitina að Njáluhöfundi 

verður að hafa þetta þrennt í huga.

Í seinni hluta þessarar bókar eru útskýrðar, með jákvæðum huga og teknar 

til gegnumlýsingar, allar þær mörgu tilgátur og kenningar sem áður hafa 

komið fram um Njáluhöfund.

Höfundur þessarar bókar, Gunnar Guðmundsson frá 

Heiðarbrún, nú búsettur á Hellu, hefur frá unglings-

aldri hugleitt tilurð Njálu. Á síðustu tveimur árum 

hefur hann notað flestar stundir til vinnslu þessarar 

bókar. Á þeim tíma gjörbreyttust flestar eldri skoðanir 

hans varðandi tilurð Brennu-Njáls sögu.

Bókhlaða Gunnars Guðmundssonar
2019
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Bók þessi er afrakstur nýrra rannsókna á tilurð Brennu-Njáls sögu. Í flest-

um meginatriðum kemst höfundur þar að öðrum niðurstöðum, en áður 

hafa verið taldar þær réttu.
Helstu atriði er þessi:◆ Hið kjarnyrta mál Njálu er að verulega leyti þróað talmál orðsnillinga, 

sem fært er til bókar.◆ Höfundur er ekki skáld og er illa að sér í fornum kveðskap.

◆ Þótt höfundur virðist lærður maður, þá er hann ekki prestur.

◆ Það mun á misskilningi byggt, að Njáluhöfundur sé illa að sér í lögum.

◆ Þótt höfundur þekki efni sumra Íslendingasagna, þá hefur hann ekki 

haft neina þeirra við hendina þegar hann „setti Njálu saman“.

◆ Þótt höfundur sé gjörkunnugur öllum ferðaleiðum Skálholtsbiskupa, þá 

er hann ekki í neinum bókfræðatengslum við bókagerða- og fræðimenn 

í öðrum landshlutum.◆ Höfundur virðist tengjast Þvottá í Álftafirði og Keldum á Rangárvöllum. 

Kunnugleiki hans í Vestur-Skaftafellssýslu virðist langt umfram það sem 

verður hjá manni sem ferðast um héraðið. Við leitina að Njáluhöfundi 

verður að hafa þetta þrennt í huga.Í seinni hluta þessarar bókar eru útskýrðar, með jákvæðum huga og teknar 

til gegnumlýsingar, allar þær mörgu tilgátur og kenningar sem áður hafa 

komið fram um Njáluhöfund.

Höfundur þessarar bókar, Gunnar Guðmundsson frá 
Heiðarbrún, nú búsettur á Hellu, hefur frá unglings-
aldri hugleitt tilurð Njálu. Á síðustu tveimur árum 
hefur hann notað flestar stundir til vinnslu þessarar 
bókar. Á þeim tíma gjörbreyttust flestar eldri skoðanir 
hans varðandi tilurð Brennu-Njáls sögu.

Bókhlaða Gunnars Guðmundssonar
2019

Síðasta blað ársins kemur út 
miðvikudaginn 18. desember nk.

Fyrsta blað á nýju ári kemur 
út miðvikudaginn 8. janúar 2020.

Útgáfudagar Dagskrárinnar yfir hátíðarnar

Á hverju ári standa margir 
Íslendingar frammi fyrir 

þeirri spurningu hvort kaupa eigi 
lifandi jólatré í stofuna eða láta 
slag standa og fá sér margnota 
tré sem enst geti árum saman. 
Hlýtur það ekki að vera betra 
fyrir budduna og jafnvel um-
hverfið líka, jafnvel þótt gervi-
tréð sé úr plasti og framleitt hin-
um megin á hnettinum? Ekki er 
það alveg víst.

Fyrir nokkrum árum gerðu 
þrír sérfræðingar um sjálfbæra 
þróun rannsókn á þessum mál-
um í Montreal í Kanada, þeir 
vélaverkfræðingurinn Sylvain 
Couillard, efnaverkfræðingur-
inn Gontran Bage og Jean-Sé-
bastien Trudel, sem er hag- og 
umhverfisfræðingur. Þeir vildu 
vega og meta margvísleg um-
hverfisáhrif bæði lifandi jólatrjáa 

og gervitrjáa svo að almenning-
ur gæti tekið upplýsta ákvörðun 
með umhverfið í huga.

Lifandi tré betri kostur
Niðurstöður rannsóknanna eru 
ótvíræðar. Fyrir umhverfið er 
lifandi jólatré mun betri kostur 
en gervijólatré. Lifandi trén eru 
samt sem áður ekki gallalaus. 
Þeim fylgja líka einhver um-
hverfisáhrif og neytendur geta 
vegið upp mikil umhverfisáhrif 
gervitrjánna ef þeir hafa úthald 
til að nota þau í tuttugu ár eða 
lengur. Miðað við ýmislegt ann-
að sem almennur borgari gerir í 
lífi sínu eru þó áhrif jólatrjáa á 
umhverfið hverfandi. Þar er nær-
tækast að nefna einkabílinn sem 
hefur umtalsverð umhverfisáhrif 
í för með sér, hvernig sem á mál-
ið er litið.

Þetta var um rannsókn sem 
gerð var í Kanada en hvernig 
skyldi þessum málum vera hátt-
að á Íslandi? Ekki er annað að 
sjá en allt það sama ætti að gilda 
um gervijólatré á Íslandi sem 
um þau gildir í Kanada. Ræktun 
lifandi jólatrjáa á Íslandi er hins 
vegar nokkuð ólík því sem er í 
Kanada. Hér eru jólatré að mestu 
leyti tekin úr skógræktarreitum 
sem hluti af grisjun skóganna 
en ekki ræktuð á ökrum. Því má 
segja að jólatré séu aukaafurð 
skóganna og umhverfisáhrif 
vegna þeirra felast því eingöngu 
í þeim akstri sem þarf til að 
sækja þau í skóginn, koma þeim 
heim í stofu og til förgunar eft-
ir jólin. Augljóst er að því nær 
sem jólatréð óx heimili þess sem 
kaupir það, því betra.

Margfalt meira umhverfisálag af 
gervijólatrjám en lifandi trjám

- Því nær sem tréð óx heimili kaupandans, því betra

Sláturfélag Suðurlands, og 
dótturfyrirtækin Reykja-

garður og Hollt og gott, hafa 
að undanförnu unnið að því að 
efla öryggi á vinnustöðum sín-
um. Öryggismál eru eitt stærsta 
sameiginlega hagsmunamál 
starfsmanna og fyrirtækja og 
nauðsynlegt að vera vakandi 
fyrir þeim öllum stundum. Eitt 
af því sem gert hefur verið er að 
efla öryggisvitund starfsmanna 
með fræðslu og umfjöllun um 
öryggismál enda er það verkefni 
allra á vinnustað að fyrirbyggja 
slys og ekki síður að huga að 
andlegri og líkamlegri heilsu. 
Öryggi starfsmanna á leið til og 
frá vinnu, sem og í frístundum, 

er líka mikilvægt og nú í haust 
ákváðu þessi þrjú fyrirtæki að 
gefa öllum starfsmönnum fé-
lagsins mannbrodda og hand-

hægt armljós. Útivist og hreyf-
ing eru afar mikilvæg heilsumál 
en við þekkjum öll hvað það 
getur verið snúið að koma sér 
yfir svellbunkana sem myndast 
á veturna og þær slysahættur 
sem geta skapað þegar bílstjór-
ar sjá illa, eða alls ekki, gang-
andi vegfarendur í myrkrinu. 
Starfsmenn félaganna hafa tekið 
þessu framtaki fagnandi og ekki 
er ólíklegt að sjá megi mikið 
af rauðum blikkandi ljósum í 
grennd við vinnustaði félaganna 
þriggja í vetur. Það er von félag-
anna að með þessu megi fyrir-
byggja hálkuslys og auðvelda 
starfsmönnum útivist og hreyf-
ingu að vetri til.

Sláturfélag Suðurlands eflir öryggi á vinnustöðum sínum
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Bindi 
1.990-2.990

Herrapeysur með vasa 
6.990

 

Herra peysur 6.990

Við sendum sunnlendingum öllum

okkar bestu jóla og nýárskveðjur

með þökk fyrir viðskiptin á árinu

Lág álagning - þinn hagur Opið alla daga til jóla
Austurvegi 69 - Selfossi - 482 2555 

Herra peysur 
margir litir og gerðir

Leðurbelti
 3.990 -  6.990

Axlabönd
990 - 3.990

Skyrtur
Gallabuxur

Flauelisbuxur
Stakar buxur

Treflar
Úlpur
Jakkar

Stakir jakkar
Ullarjakkar
Ullarfrakkar
Kuldabuxur

Nærföt
Gjafabréf

o.m.fl.

Jakkaföt 
15.990 - 27.990

Normal fit - Slim fit 
Super slim fit 

Láttu okkur koma þér á óvart - ótrúlegt úrval

Margar gerðir af jakkafötum

Opið alla daga til jólaOpið alla daga til jóla
Opið mán-fös 12-18 • lau 11-16 • sun 13-16

Lág álagning - þinn hagurLág álagning - þinn hagur

Meira en bara jakkafötMeira en bara jakkaföt

Kvenúlpa
Hlý kvenúlpa með loðkanti

Belti
Margar gerðir af 

leðurbeltum

Bindi
Mikið úrval af 
bindum í alls

konar litum

Skyrtur
Mjög mikið úrval af skyrtum, 

regular fit og slim fit

Herrajakki
Léttur, fóðraður heilsárs 

jakki á herra

Hanskar - Ponsjó - Skinn - Klútar - Skart

GLÆSILEGAR JÓLAGJAFIR 
OG JÓLAFATNAÐUR

Munið gjafabréfin vinsælu Opið alla daga til jóla

JÓLASTEMNING
Opið fimmtudagskvöld til kl. 22

Léttar veitingar og spennandi tilboð

www.tiskuverslun.is

Fáðu tilboð í auglýsingar í
s. 482 1944 eða á auglysingar@dfs.is.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku

82%
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Jólahugleiðing
Þegar ég og Aron vorum ógift og 

barnlaus heyrði ég tengdamömmu 
lesa jólasöguna sem er hér fyrir neðan 
í fyrsta sinn. Eflaust hefur þrá mín eft-
ir einfaldara lífi verið byrjuð á þessari 
stundu þó svo það hafi liðið nokkur ár 
þangað til ég fór markvisst að vinna í 
því að einfalda. Ég hvet þig til að taka 
boðskap hennar til hjarta þíns og taka 
skref í átt að einfaldari aðventu og ein-
faldari jólum í dag.

Mamma horfði þungbúin í kringum 
sig. Á bekknum voru staflar af smákök-
um og óhreinum plötum úr bakaraofn-
inum. Mamma, hlakkarðu ekki til jól-
anna,? spurði Viðar. Hann sá svipinn á 
móður sinni og vildi gleðja hana með 
því að tala um eitthvað skemmtilegt.– 
Hlakka til? Mér er til efins að jólin 
komi hingað eins og ástandið á heim-
ilinu er, svaraði mamma.– Koma jólin 
ekki? Andlitið á Viðari varð að stóru 
spurningarmerki.– Ég veit ekki hvaða 
tíma ég á að hafa til að ljúka öllu sem 
eftir er, sagði mamma. Pabbi reyndi 
að tala kjark í mömmu. Hann sagði að 
þetta væri ekki svo slæmt, þau yrðu 
bara öll að hjálpast að. Skipulagning 
er allt sem þarf, sagði hann og hellti 
kaffi í bolla handa henni. Svo byrjuðu 
þau að skipuleggja. Tiltekt í hverju her-
bergi fyrir sig, jólaþvottinn, innkaupin, 
gjafamálin, matargerðina, skreytinguna, 
bókstaflega allt og líka hver ætti að gera 
hvað. Pabbi skrifaði allt saman á spjald 
sem hann hengdi upp í eldhúsinu. Þetta 
tók langa stund og Jói stóri bróðir og 
Hermína systir voru bæði komin heim 
áður en yfir lauk. Þau voru ekkert yfir 

sig hrifin þegar þau sáu hverju þeim 
hafði verið úthlutað.– Á ég ekki að gera 
neitt?– Viðar minn, já þú þarft auðvit-
að að gera eitthvað líka, sagði pabbi 
vandræðalegur.– Ég veit, þú teiknar 
reglulega fallega jólamynd handa okk-
ur, sagði pabbi. Viðar brosti út að eyr-
um.– Ég ætla að teikna Jesú í jötunni, 
sagði hann. Viðar lét heldur ekki á sér 
standa. Hann náði í stóra hvíta pappaörk 
og byrjaði strax að teikna. Morguninn 
eftir vaknaði hann snemma og lauk við 
myndina. Eftir því sem á daginn leið 
varð mamma þreyttari og reiðari yfir 
því hve jólaundirbúningurinn gengi 
hægt. Viðar reyndi aftur og aftur að ná 
sambandi við hana. Hann langaði að 
sýna henni myndina svo að hún sæi að 
eitthvað væri að verða tilbúið fyrir jólin. 
En hún var alltaf á hlaupum.

– Nú bónum við gólfið í stofunni í 
kvöld, sagði pabbi þegar hann kom 
heim úr vinnunni. Hann snaraðist inn 
í stofu ásamt mömmu. Þar umturnuðu 
þau öllu til að geta borið bónið á park-
etið.– Af hverju eruð þið að rusla svona 
út,? spurði Viðar.

– Það verður svo fínt á eftir, sagði 
pabbi. Viðar reyndi að hjálpa til en þegar 
hann hafði misst brúðkaupsmyndina 
af pabba og mömmu á gólfið og brotið 
glerið bað pabbi hann að koma sér út úr 
stofunni.

– Hvað á ég að gera? Mig langar svo 
að hjálpa til, sagði hann mjóróma.

–Haltu áfram að teikna, sagði 
mamma.

– Ég er búinn með myndina. Teikn-
aðu meira og vertu ekki að tefja okkur, 

Viðar minn, sagði pabbi.– Hvað á ég að 
teikna meira?– Eitthvað úr jólaundir-
búningnum sem er svo skemmtilegur, 
sagði pabbi. Viðar hugsaði sig vel um og 
byrjaði að teikna. Á Þorláksmessu var 
veðrið fallegt. Stórar snjóflyksur liðu 
til jarðar og trén voru alhvít. Veröldin 
var ekki lengur sú sama og í gær. Þetta 
var jólaveröld. Bráðum kemur mamma 
heim og þá ætla ég að biðja hana að setj-
ast hjá mér og syngja jólasálmana. En 
þegar mamma kom heim úr vinnunni 
hafði hún ekki tíma til að setjast nið-
ur og syngja jólasálma. Hún þurfti 
að sjóða hangikjötið og gera graflax, 
rækjurétt og alls konar sósur fyrir mat-
arveisluna á jóladag. Svo þurfti að taka 
til í stofunni og skreyta, fara í búðir og 
pakka inn gjöfum. Það leið að kvöldi 
og Viðar var daufur í dálkinn. Það var 
farið að hlána. Hvít ábreiðan á götunni 
og gangstéttunum breyttist í mórautt 
krap. Það var ekkert jólalegt úti lengur. 
Allt í einu varð hann örvæntingarfull-
ur. Það var heldur ekkert jólalegt inni. 
Allir voru á hlaupum. Hermína argaði 
á hann þegar hann missti niður mjólk-
ursopa á nýþvegið gólfið. Kannski færi 
þetta eins og mamma var að segja um 
daginn. Jólin kæmu ekkert til þeirra í 
þetta skipti. – Mamma, nú skulum við 
kveikja á kerti og syngja jólalögin, 
sagði hann. Viltu ekki teikna myndina 
þína? Hún verður að vera tilbúin á 
morgun, þá eru jólin. Viðar stundi. – 
Hún er tilbúin.– Leyfðu mér þá að sjá 
hana, sagði mamma og geispaði– Við-
ar sótti myndina. Pabbi og mamma litu 
á hana. Þau horfðu þögul lengi, lengi. 

Blaðið var troðfullt af myndum af alls 
kyns dóti. Það voru rjúpur, graflax, 
jólaskraut, þvottur, jólakort, jólapakk-
ar, innkaupapokar, hangikjötslæri og 
smákökur. Efst trónaði brúðkaups-
mynd með brotnu gleri. – Hvað er þetta 
drengur, hvar er Jesúbarnið og jatan,? 
spurði pabbi loks. –Jesúbarnið er þarna, 
það sést bara ekki. – Sést ekki? Hvers 
vegna í ósköpunum,? spurði pabbi. 
– Sko, ég teiknaði það fyrst og jötuna 
og Jósep og Maríu og fjárhirðana og 
allt. En svo sögðuð þið að ég ætti að 
teikna jólaundirbúninginn líka og hann 
tók svo mikið pláss að Jesús lenti und-
ir. Pabbi og mamma sátu þögul dálitla 
stund. Svo reis mamma á fætur, sótti 
stórt rautt jólakerti og setti í stjaka. – 
Komið þið, nú skulum við setjast inn í 
stofu og syngja eitthvað fallegt, sagði 
hún. – En mamma, hvað með ísinn og 
súkkulaðisósuna? –Við förum út í búð-
ina hérna á horninu á morgun og kaup-
um ís og súkkulaðisósu þar. Viðar sat á 
milli pabba og mömmu og vandaði sig 
eins og hann gat. Bjarminn af kertinu 
var svo fallegur að það var næstum eins 
og jólin væru komin.  Viðar leit  út um 
gluggann. Það var aftur farið að snjóa.

Ég óska þér gleðilegra jóla og mundu að 
Einfaldara líf er að leyfa því sem mestu 
máli skiptir að hafa forgang en fjarlægja 
úr lífi okkar það sem kemur í veg fyrir 
það. 

Jólakveðja, 
Gunna Stella

5. desember sl. var alþjóðleg-
ur dagur sjálfboðaliða. Víða í 
samfélaginu var sjálfboðaliðum 
þökkuð óeigingjörn störf sem 
stuðla að bættu samfélagi. Sjálf-
boðaliða er víða að finna. Hjá 
Kvenfélögum, Rauða krossinum 

og björgunarsveitum. Myndir 
frá Björgunarfélagi Árborgar fá 
að fljóta með sem áminning um 
allt það góða fólk sem kemur 
samfélaginu til góða með óeig-
ingjörnu starfi sínu. -gpp

Alþjóðlegum degi 
sjálfboðaliða fagnaðNýverið fékk heilsugæslan 

á Kirkjubæjarklaustri gef-
ins nokkra heimagerða bangsa. 
Þeir eiga að vera á heilsugæsl-
unni sjálfri og líka í sjúkrabíln-
um. Hugmyndin er að gleðja 
lítil börn sem af einhverjum 
orsökum verða að heimsækja 
heilsugæsluna eða neyðast 
til að ferðast með sjúkrabíln-
um. Þá geta svona falleg litrík 
bangsaskott stundum náð að 
stöðva lítil tár og hugga meidd 
og hrædd hjörtu, stundum þarf 
ekki meira til.

Það voru konur í Öræfum 
ásamt Ladies Circle-konum 
í Reykjavík í klúbbi 4 sem 
prjónuðu bangsana, en Ung-
mennfélagið í Öræfum greiddi 
efniskostnað fyrir konurnar þar.

Heilbrigðisstofnun Suður-

lands og starfsfólk á Kirkju-
bæjarklaustri þakkar þessum 
góðu konum og Ungmennafé-

laginu kærlega fyrir gjöfina og 
þann góða hug sem að baki býr.

Gáfu heimagerða bangsa til HSU
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www.skalli.is  -  facebook.com/skalliselfossi  -  Sími 483 1111

Stór pizza með þremur
áleggstegundum á aðeins 

1.299 kr. alla daga í desember

Þú hringir - Við bökum - Þú sækir
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BOSE
NC 700 ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
• Allt að 20 klst. rafhlöðuending
• Google Assistant
• Útiloka umhverfishljóð 

7942970100 7942970300 7942970400

52.895
EÐA 4.967 KR. Í 12 MÁNUÐI

Á 0% VÖXTUM - ALLS 59.606 KR. - ÁHK 24.15% 

ný vara

heyrnartólin á elko.is
þú færð öll bestu

sendum
um land

allt

Jólatréssalan 
Snæfoksstöðum 2019

Opið  7 og 8,  14 og 15.,  og  21,22 og 23 des.        
Opið kl 11-16.

Veljið ykkur tré af Jólatorginu (fura og blágreni) eða 
höggið ykkar eigin jólafuru í Jólaskóginum.

Seljum einnig:  furugreinar, arinvið og hin sívinsælu 
tröpputré.                                                                     
Ketilkaffi á bálinu, lummur í skemmunni.

Staðsetning; erum vel merkt  rétt neðan við Kerið í 
Grímsnesi.  Aðeins eigin framleiðsla.

Skógræktarfélag Árnesinga  864 1106.
www.Skogarn.is

Jóla-Bjarni er kominn á stjá.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 
í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

Félagsráðgjafar á Suðurlandi skrifa:

Í huga flestra er aðventan 
yndislegur tími. Þessi tími 
er þó kvíðvænlegur fyrir 
marga og ekki sjálfsagt 

að allir njóti aðventunnar og 
jólanna. Umræða um fátækt er 
gjarnan áberandi í desember 
og ánægjulegt að sjá að margir 
vilja láta gott af sér leiða.

Ást er ekki mæld í dýrum 
og stórum gjöfum eins og aug
lýsendur reyna að innprenta 
okkur. Dýrmætustu gjafirnar 
eru ekki þær sem pakkarnir 
hafa að geyma, heldur það sem 
að baki þeim býr, ást og um
hyggja, vinátta og tryggð og 
ná vist þeirra sem okkur þykir 
vænt um. Þessu geta eflaust 
allir verið sammála og mjög 
lík lega hafa flestir rætt þetta 
við börnin sín á einn eða annan 
hátt. En það er ekki nóg. Við 
full orðna fólkið þurfum líka að 
fara eftir því sem við boðum 
og foreldrar bera ábyrgð á að 
kenna börnum sínum að meta 
þær gjafir sem þau fá.

Eðlilegur samanburður 
á milli barna
Börn bera sig gjarnan saman og 
eru fljót að átta sig á að sumir 
eiga meira og aðrir minna. Það 
er óhjákvæmilegt. Við komum 
úr ólíkum aðstæðum og börn 
eiga mismunandi foreldra. Á 
Ís landi gefa hinsvegar sömu 
jóla sveinarnir öllum börnum. 
Hefð in um skógjafir á rætur 
að rekja aftur til ársins 1930 
og festist í sessi hér á landi 
upp úr 1960. Fljótlega kom í 
ljós að jólas veinarnir gerðu 
manna mun og kvartanir fóru 
að berast í les enda bréf dag
blaða. Með tímanum settu 
svein ar nir sér óskráðar reglur 
um þessa skemmtilegu hefð, 
lík lega til þess að reyna að 
draga úr öfgum og hættu á van
líðan hjá þeim börnum sem 
fengu lítið eða ekkert í skó
inn sinn. Fyrri reglan segir að 
skógjafir eigi ekki að berast 
fyrr en 12. desember þegar 
fyrsti jólasveinninn kemur til 
byggða. Þetta eru flestir með 
á hreinu. Seinni reglunni hefur 
verið erfiðara að fylgja en hún 
er sú að aldrei skal láta nema 
lítil ræði í skóinn. Þar sem ís
lensk börn fá í skóinn þrettán 
daga í röð, en ekki bara í einn 

dag eins og vaninn er í öðrum 
lönd um, getur hefðin ýtt undir 
félags lega mismunun þar sem 
litlir skór svigna undan stórum 
gjöf um. Gjafir jólasveinsins 
ættu að vera smágjafir en stærri 
gjaf ir gefa foreldrar og aðrir í 
sínu eigin nafni. Dýr leikföng 
og tæki eiga ekki heima í skóm 
barn anna okkar.  

Jólasveinarnir minnka 
vistsporið
Nýjustu fréttir herma að jóla
svein ar nir séu að reyna að 
minn ka vistsporið sitt og því 
mæð ir eflaust mikið á þeim eins 
og okkur hinum því betur má 
ef duga skal. Ég hef til dæmis 
heyrt af sniðugum jólasveinum 
sem búa til eina og eina gjöf 
sjálfir. Einn setti rúsínur og 
hnetur í bréfpoka með skemmti
legum skilaboðum, annar setti í 
krukku hráefni í smákökur með 
leiðbeiningum og enn annar 
hráefni í heitt súkkulaði. Svo 
hafa þeir gefið piparkökuform, 
tann bursta og tannkrem, 
manda  rínur, sælgætismola, 
sokka, varasalva, hárteygjur og 
spenn ur, eitt og eitt í föndur
kass ann, vettlinga, tyggjó, litla 
morgun kornskassa og skraut til 
að hengja á jólatré. Það er vand
lifað í þessum heimi en ég er 
alveg viss um að jólasveinarnir 
munu standa sig með stakri 
prýði í ár. 

Að lokum langar mig að 
minna á jólatréð frá Sjóðnum 
góða í Bókasafni Árborgar. Þar 
er hægt að gefa jólapakka fram 
til 18. des en pökkunum verður 
úthlutað til barna í Árnessýslu. 
Í Hveragerði stendur tré frá 
Sjóðnum góða í verslunar
miðstöðinni Sunnumörk.

Í skóinn var þetta helst

Halla Dröfn Jónsdóttir

Með minningum, bréfum og samtölum 
stiklar höfundur um óreiðukennt líf 
bróður síns Helga, þar sem illskeyttir 
heiladraugar tóku snemma völdin og 
ærðu allar kenndir hans nánustu. Þetta er 
saga þeirra og þetta er saga Helga. 

Þetta er ekki raunasaga og ekki 
grátsaga. Þetta er sannsaga, lífssaga. 

Höfundur er Auður Styrkársdóttir.

Helga saga

Sæmundur gefur út.
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Björns &
   Kjartans

Rakarastofa
Verið velkomin til okkar

engar tímapantanir !!

Austurvegur 4 - Miðgarði  - Selfossi -  S : 4822244

Opið síðustu vikuna fyrir jól
9:00   til   20:00

Gleðileg jól

KJÚKLINGA-
BORGARI

 + gos
kr. 1.330,-

SÆTKARTÖFLU-
FRANSKAR

RISTUÐ 
BREIÐLOKA

 + gos
kr. 1.330,-

FJÖLSKYLDU-
TILBOÐ

4 hamborgarar, franskar 
og 2 l gos

kr. 4.990,-

KALKÚNAPÍTA
KALKÚNASAMLOKA

+ gos
kr. 1.330,-

SAMLOKA
m/skinku og osti + gos

kr. 900,-

KJÚKLINGATORTILLA
eða 

TORGKJÚKLINGABORGARI
  + gos

kr. 1.420,-

Hlökkum til að sjá ykkur!Hlökkum til að sjá ykkur!

StelpurnarStelpurnar

Pylsuvagninn SelfossiPylsuvagninn Selfossi
Glæsileg tilboð til jólaGlæsileg tilboð til jóla

PROJECT

Coca-Cola Standards Manual

Coca-Cola

229238.001

Coca-Cola Standards Manual_Head Graphics Spencerian Script
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411 lafayette street  new york, new york 10003

Allir okkar Allir okkar 
hamborgarar eru hamborgarar eru 

steiktir beint á pönnusteiktir beint á pönnu

Erum með Erum með vegan pylsur og 
vegan pylsur og hamborgarahamborgara

HAMBORGARI
m/osti, grænmeti eða 9

öðrum tegundum að eigin vali.
Franskar + gos
kr. 1.710,-

PÍTA M/BUFFI
franskar + gos

kr. 1.710,-
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BOSE
NC 700 ÞRÁÐLAUS HEYRNARTÓL
• Allt að 20 klst. rafhlöðuending
• Google Assistant
• Útiloka umhverfishljóð 

7942970100 7942970300 7942970400

52.895
EÐA 4.967 KR. Í 12 MÁNUÐI

Á 0% VÖXTUM - ALLS 59.606 KR. - ÁHK 24.15% 

ný vara

heyrnartólin á elko.is
þú færð öll bestu

sendum
um land

allt

Jólatréssalan 
Snæfoksstöðum 2019

Opið  7 og 8,  14 og 15.,  og  21,22 og 23 des.        
Opið kl 11-16.

Veljið ykkur tré af Jólatorginu (fura og blágreni) eða 
höggið ykkar eigin jólafuru í Jólaskóginum.

Seljum einnig:  furugreinar, arinvið og hin sívinsælu 
tröpputré.                                                                     
Ketilkaffi á bálinu, lummur í skemmunni.

Staðsetning; erum vel merkt  rétt neðan við Kerið í 
Grímsnesi.  Aðeins eigin framleiðsla.

Skógræktarfélag Árnesinga  864 1106.
www.Skogarn.is

Jóla-Bjarni er kominn á stjá.

Sunnlendinga 
lesa Dagskrána í hverri viku82%

Sterkur sunnlenskur 
auglýsingamiðill 
í yfir 50 ár.

NEI

Já

18%

82%

Félagsráðgjafar á Suðurlandi skrifa:

Í huga flestra er aðventan 
yndislegur tími. Þessi tími 
er þó kvíðvænlegur fyrir 
marga og ekki sjálfsagt 

að allir njóti aðventunnar og 
jólanna. Umræða um fátækt er 
gjarnan áberandi í desember 
og ánægjulegt að sjá að margir 
vilja láta gott af sér leiða.

Ást er ekki mæld í dýrum 
og stórum gjöfum eins og aug
lýsendur reyna að innprenta 
okkur. Dýrmætustu gjafirnar 
eru ekki þær sem pakkarnir 
hafa að geyma, heldur það sem 
að baki þeim býr, ást og um
hyggja, vinátta og tryggð og 
ná vist þeirra sem okkur þykir 
vænt um. Þessu geta eflaust 
allir verið sammála og mjög 
lík lega hafa flestir rætt þetta 
við börnin sín á einn eða annan 
hátt. En það er ekki nóg. Við 
full orðna fólkið þurfum líka að 
fara eftir því sem við boðum 
og foreldrar bera ábyrgð á að 
kenna börnum sínum að meta 
þær gjafir sem þau fá.

Eðlilegur samanburður 
á milli barna
Börn bera sig gjarnan saman og 
eru fljót að átta sig á að sumir 
eiga meira og aðrir minna. Það 
er óhjákvæmilegt. Við komum 
úr ólíkum aðstæðum og börn 
eiga mismunandi foreldra. Á 
Ís landi gefa hinsvegar sömu 
jóla sveinarnir öllum börnum. 
Hefð in um skógjafir á rætur 
að rekja aftur til ársins 1930 
og festist í sessi hér á landi 
upp úr 1960. Fljótlega kom í 
ljós að jólas veinarnir gerðu 
manna mun og kvartanir fóru 
að berast í les enda bréf dag
blaða. Með tímanum settu 
svein ar nir sér óskráðar reglur 
um þessa skemmtilegu hefð, 
lík lega til þess að reyna að 
draga úr öfgum og hættu á van
líðan hjá þeim börnum sem 
fengu lítið eða ekkert í skó
inn sinn. Fyrri reglan segir að 
skógjafir eigi ekki að berast 
fyrr en 12. desember þegar 
fyrsti jólasveinninn kemur til 
byggða. Þetta eru flestir með 
á hreinu. Seinni reglunni hefur 
verið erfiðara að fylgja en hún 
er sú að aldrei skal láta nema 
lítil ræði í skóinn. Þar sem ís
lensk börn fá í skóinn þrettán 
daga í röð, en ekki bara í einn 

dag eins og vaninn er í öðrum 
lönd um, getur hefðin ýtt undir 
félags lega mismunun þar sem 
litlir skór svigna undan stórum 
gjöf um. Gjafir jólasveinsins 
ættu að vera smágjafir en stærri 
gjaf ir gefa foreldrar og aðrir í 
sínu eigin nafni. Dýr leikföng 
og tæki eiga ekki heima í skóm 
barn anna okkar.  

Jólasveinarnir minnka 
vistsporið
Nýjustu fréttir herma að jóla
svein ar nir séu að reyna að 
minn ka vistsporið sitt og því 
mæð ir eflaust mikið á þeim eins 
og okkur hinum því betur má 
ef duga skal. Ég hef til dæmis 
heyrt af sniðugum jólasveinum 
sem búa til eina og eina gjöf 
sjálfir. Einn setti rúsínur og 
hnetur í bréfpoka með skemmti
legum skilaboðum, annar setti í 
krukku hráefni í smákökur með 
leiðbeiningum og enn annar 
hráefni í heitt súkkulaði. Svo 
hafa þeir gefið piparkökuform, 
tann bursta og tannkrem, 
manda  rínur, sælgætismola, 
sokka, varasalva, hárteygjur og 
spenn ur, eitt og eitt í föndur
kass ann, vettlinga, tyggjó, litla 
morgun kornskassa og skraut til 
að hengja á jólatré. Það er vand
lifað í þessum heimi en ég er 
alveg viss um að jólasveinarnir 
munu standa sig með stakri 
prýði í ár. 

Að lokum langar mig að 
minna á jólatréð frá Sjóðnum 
góða í Bókasafni Árborgar. Þar 
er hægt að gefa jólapakka fram 
til 18. des en pökkunum verður 
úthlutað til barna í Árnessýslu. 
Í Hveragerði stendur tré frá 
Sjóðnum góða í verslunar
miðstöðinni Sunnumörk.

Í skóinn var þetta helst

Halla Dröfn Jónsdóttir

Með minningum, bréfum og samtölum 
stiklar höfundur um óreiðukennt líf 
bróður síns Helga, þar sem illskeyttir 
heiladraugar tóku snemma völdin og 
ærðu allar kenndir hans nánustu. Þetta er 
saga þeirra og þetta er saga Helga. 

Þetta er ekki raunasaga og ekki 
grátsaga. Þetta er sannsaga, lífssaga. 

Höfundur er Auður Styrkársdóttir.

Helga saga

Sæmundur gefur út.
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Eyravegi 23, Selfossi // 555-1314

Það er bæði auðvelt og fljótlegt að 
hekla þessar dúllur og þær má nota til 

skreytinga víða. Til dæmis sem skraut á 
matardisk, leggja nokkrar ofan á einlitan dúk, 
hafa stakar undir kertastjaka, láta eina eða 
fleiri liggja á stofuborðinu eða í gluggasyllu 
eða hvað eina sem ykkur dettur í hug.

Við notuðum glimmergarn í dúlluna en það 
fæst í fjölda fallegra lita í Hannyrðabúðinni. 
Ein lítil hnota nægir í 2 dúka.

Efni: 1 dk Glicer glimmer garn, heklunál 
no 2,5, efni til að stífa með.

Skammstafanir: ll-loftlykkja, kl-
keðjulykkja, fl-fastalykkja, st-stuðull, tst-
tvöfaldur stuðull.

1.umf. Heklið 8 ll og tengið í hring.
2.umf.  Heklið 28 st um loftlykkjuhringinn.
3.umf. Heklið *1 tst, 2ll hoppið yfir 1 

st*. Endurtakið * * allan hringinn, alls 14 
stuðlar.

4.umf.  Heklið *1 st í tst, 3 st í 
loftlykkjubogann*. Endurtakið * * allan 
hringinn.

5.umf.  Heklið *7 ll, festið m. kl í stuðulinn 
sem er beint yfir tst úr 3.umf.* Endurtakið 
* * allan hringinn.

6.umf.  Heklið *5 fl, 1 ll, 5 fl* um hvern 
loftlykkjuboga.

7.umf.  Heklið 1 kl í hverja 5 fyrstu fl 
loftlykkjubogans, *4 tst með 1 ll á milli 
þeirra í ll fyrri umferðar, 6 ll*. Endurtakið 
* * allan hringinn.

8.umf.  Heklið 1 kl í fyrsta tst *1 st, 1 ll 
í fyrsta ll-boga, 1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta 
ll-boga, 1st í síðasta ll-bogann, 3 ll, 1 fl 
um loftlykkjuboga fyrri umferðar, 3 ll*. 
Endurtakið * * allan hringinn og ljúkið 
með kl í 1 st.

9.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 

1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 4 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 4 ll*. Endurtakið * * allan 
hringinnog ljúkið með kl í 1 st.

10.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 
1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 5 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 5 ll*. Endurtakið * * allan 
hringinn og ljúkið með kl í 1 st.

10.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 
1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 6 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 6 ll*. Endurtakið * * allan  
hringinnog ljúkið með kl í 1 st.

Gangið frá endum, skolið úr volgu vatni 
og stífið. Við mælum með Stiffy stífelsi, 
það er þjált í notkun og endist vel og fæst í 
Hannyrðabúðinni.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Hekluð glimmerdúlla

Þar sem þetta er síðasta uppskrift ársins þökkum við viðskiptavinum ánægjuleg samskipti 
á árinu sem senn líður, óskum ykkur öllum gleðilegrar hátíðar og megi nýtt ár færa ykkur 
skemmtileg verkefni. Við hlökkum til að færa ykkur nýjar uppskriftir með hækkandi sól.

Þóra og Alda í Hannyrðabúðinni.

Baniprosonno í Listasafni Árnesinga
Listamaðurinn Baniprosonno 

er Sunnlendingum að góðu 
kunnur. Hann hefur komið áður 
í Listasafn Árnesinga og verið 
með listakennslu fyrir gesti 
og gangandi. Verkefni síðasta 
sunnudags var að gera nýjan 
tröllastól, samsvarandi þeim sem 
unninn var árið 2011. Sá stóll 
stóð í mörg ár í bókasafninu í 
Hveragerði börnum til ánægju. Í 
verkefnið voru notaðar afklippur 
af trjám, pappír, dagblöð og 
tímarit ásamt gömlum stól sem 
gekk í endurnýjun lífdaga. Mikil 
jólastemning var í Listasafninu 
og allir hjálpuðust að við að gera 
stólinn sem glæsilegastann. -gpp

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Bæjarstjórn og starfsmenn Hveragerðisbæjar senda 
hugheilar jólakveðjur til þín og þinna með ósk um 
hamingju og góða heilsu á nýju ári. Við þökkum 
skemmtilegar samverustundir og gott samstarf á 

árinu sem er að líða.

Mynd: GPP
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Eyrarvegi 32 - Selfossi - Sími 480 1160 - www. arvirkinn.is

40%

5.994 kr

5.394 kr

FYRIRVERÐ VERÐ NÚ
9.990 kr

8.990 kr

24 cm

20 cm

269.900 kr

FYRIRVERÐ VERÐ NÚ
319.990 kr

65’’

199.900 kr

FYRIRVERÐ VERÐ NÚ
239.900 kr

55’’

429.900 kr

FYRIRVERÐ VERÐ NÚ

499.900 kr

75’’

30%

33.900 kr

VERÐ FRÁ
RYKSYUGUR

27.900 kr

VERÐ

MIKIÐ ÚRVAL
AF RUSLAFÖTUM, 
*ALLAR STÆRÐIR

109.900 kr

87.920 kr

129.900 kr

VERÐ FYRIR
SPAN HELLUBORÐ

OFN
VERÐ NÚ

20%

103.920 kr

VERÐ NÚ

VERÐ FYRIR

20%

20%

SOUNDBAR

129.900 kr 99.900 kr

VERÐ FYRIR VERÐ NÚ

6.900 kr

VERÐ

SAHW-Q76R/XE
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Það er bæði auðvelt og fljótlegt að 
hekla þessar dúllur og þær má nota til 

skreytinga víða. Til dæmis sem skraut á 
matardisk, leggja nokkrar ofan á einlitan dúk, 
hafa stakar undir kertastjaka, láta eina eða 
fleiri liggja á stofuborðinu eða í gluggasyllu 
eða hvað eina sem ykkur dettur í hug.

Við notuðum glimmergarn í dúlluna en það 
fæst í fjölda fallegra lita í Hannyrðabúðinni. 
Ein lítil hnota nægir í 2 dúka.

Efni: 1 dk Glicer glimmer garn, heklunál 
no 2,5, efni til að stífa með.

Skammstafanir: ll-loftlykkja, kl-
keðjulykkja, fl-fastalykkja, st-stuðull, tst-
tvöfaldur stuðull.

1.umf. Heklið 8 ll og tengið í hring.
2.umf.  Heklið 28 st um loftlykkjuhringinn.
3.umf. Heklið *1 tst, 2ll hoppið yfir 1 

st*. Endurtakið * * allan hringinn, alls 14 
stuðlar.

4.umf.  Heklið *1 st í tst, 3 st í 
loftlykkjubogann*. Endurtakið * * allan 
hringinn.

5.umf.  Heklið *7 ll, festið m. kl í stuðulinn 
sem er beint yfir tst úr 3.umf.* Endurtakið 
* * allan hringinn.

6.umf.  Heklið *5 fl, 1 ll, 5 fl* um hvern 
loftlykkjuboga.

7.umf.  Heklið 1 kl í hverja 5 fyrstu fl 
loftlykkjubogans, *4 tst með 1 ll á milli 
þeirra í ll fyrri umferðar, 6 ll*. Endurtakið 
* * allan hringinn.

8.umf.  Heklið 1 kl í fyrsta tst *1 st, 1 ll 
í fyrsta ll-boga, 1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta 
ll-boga, 1st í síðasta ll-bogann, 3 ll, 1 fl 
um loftlykkjuboga fyrri umferðar, 3 ll*. 
Endurtakið * * allan hringinn og ljúkið 
með kl í 1 st.

9.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 

1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 4 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 4 ll*. Endurtakið * * allan 
hringinnog ljúkið með kl í 1 st.

10.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 
1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 5 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 5 ll*. Endurtakið * * allan 
hringinn og ljúkið með kl í 1 st.

10.umf. Heklið *1 st, 1 ll í fyrsta ll-boga, 
1st, 1 ll, 1st, 1 ll í næsta ll-boga, 1st í síðasta 
ll-bogann, 6 ll, 1 fl um loftlykkjuboga 
fyrri umferðar, 6 ll*. Endurtakið * * allan  
hringinnog ljúkið með kl í 1 st.

Gangið frá endum, skolið úr volgu vatni 
og stífið. Við mælum með Stiffy stífelsi, 
það er þjált í notkun og endist vel og fæst í 
Hannyrðabúðinni.

Uppskrift: Þóra Þórarinsdóttir.

Hekluð glimmerdúlla

Þar sem þetta er síðasta uppskrift ársins þökkum við viðskiptavinum ánægjuleg samskipti 
á árinu sem senn líður, óskum ykkur öllum gleðilegrar hátíðar og megi nýtt ár færa ykkur 
skemmtileg verkefni. Við hlökkum til að færa ykkur nýjar uppskriftir með hækkandi sól.

Þóra og Alda í Hannyrðabúðinni.

Baniprosonno í Listasafni Árnesinga
Listamaðurinn Baniprosonno 

er Sunnlendingum að góðu 
kunnur. Hann hefur komið áður 
í Listasafn Árnesinga og verið 
með listakennslu fyrir gesti 
og gangandi. Verkefni síðasta 
sunnudags var að gera nýjan 
tröllastól, samsvarandi þeim sem 
unninn var árið 2011. Sá stóll 
stóð í mörg ár í bókasafninu í 
Hveragerði börnum til ánægju. Í 
verkefnið voru notaðar afklippur 
af trjám, pappír, dagblöð og 
tímarit ásamt gömlum stól sem 
gekk í endurnýjun lífdaga. Mikil 
jólastemning var í Listasafninu 
og allir hjálpuðust að við að gera 
stólinn sem glæsilegastann. -gpp

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Bæjarstjórn og starfsmenn Hveragerðisbæjar senda 
hugheilar jólakveðjur til þín og þinna með ósk um 
hamingju og góða heilsu á nýju ári. Við þökkum 
skemmtilegar samverustundir og gott samstarf á 

árinu sem er að líða.

Mynd: GPP
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Efni sendist á: dagskrain@prentmet.is

Barbára og Haukur 
valin íþróttafólk 

Umf. Selfoss 2019
UMF. SELFOSS Handknattleiks-
maðurinn Haukur Þrastarson og 
knattspyrnukonan Barbára Sól 
Gísladóttir voru valin íþrótta-
karl og íþróttakona ársins 2019 
hjá Ungmennafélagi Selfoss á 
verðlaunahátíð félagsins sem 
var haldin sl. miðvikudag í fé-
lagsheimilinu Tíbrá.

Barbára Sól er lykilleikmað-
ur hjá Selfoss en liðið hampaði 
í sumar Mjólkurbikar KSÍ eftir 
glæstan sigur á KR í framlengd-
um úrslitaleik. Í Pepsi Max 
deildinni varð liðið í þriðja sæti 
og jafnaði sinn besta árangur 
frá upphafi. Barbára spilaði alla 
leiki liðsins í deild og bikar á 
tímabilinu. Barbára Sól lék alla 
þrettán leiki U19 ára liðs Íslands 
á árinu.

Haukur er lykilmaður í liði 
Selfoss sem landaði sínum 
fyrsta Íslandsmeistaratitli í vor. 
Hann var jafnframt valinn efni-
legasti leikmaður Olísdeildar-
innar. Á yfirstandandi tímabili 
er Haukur markahæsti leikmað-
ur deildarinnar með 114 mörk. 
Haukur er fastamaður í lands-
liði Íslands og lék í janúar með 
liðinu á HM í Þýskalandi og 
varð þar með yngsti leikmaður í 
sögu Íslands til að leika á stór-
móti í handbolta.

Á verðlaunahátíðinni var 
íþróttafólk ársins í deildum fé-

lagsins einnig heiðrað, en hver 
deild Umf. Selfoss gat tilnefnt 
íþróttakarl og íþróttakonu í 
sinni deild. Auk Barbáru Sól-
ar og Hauks voru eftirfarandi 
einstaklingar tilnefndir: Fim-
leikafólkið Evelyn Þóra Jósefs-
dóttir og Sindri Snær Bjarna-
son, frjálsíþróttafólkið Dagur 
Fannar Einarsson og Eva María 

Baldursdóttir, handknattleiks-
konan Hulda Dís Þrastardóttir, 
júdómaðurinn Egill Blöndal, 
knattspyrnumaðurinn Guð-
mundur Tyrfingsson, mótokross-
maðurinn Bjarki Breiðfjörð 
Björnsson, sundkonan Sara 
Ægisdóttir og taekwondofólkið 
Þorsteinn Ragnar Guðnason og 
Dagný María Pétursdóttir.

Íþróttafólk deilda hjá Umf. Selfoss. Í aftari röð f.v. eru Björn Ingi Gíslason sem tók við viðurkenningu f.h. Barbáru Sól-
ar, Þorsteinn Ragnar, Haukur, Guðmundur, Dagur Fannar, Egill, Bjarki Breiðfjörð, Sindri Snær og Viktor S. Pálsson 
formaður Umf. Selfoss. Í fremri röð f.v. eru Sara, Eva María, Hulda Dís, Evelyn Þóra og Ófeigur Ágúst Leifsson sem 
tók við viðurkenningu f.h. Dagnýjar Maríu. Ljósmynd: Umf. Selfoss/Inga Heiða

Skin og skúrir á aðventunni
HANDBOLTI Báðir meistaraflokk-
ar Selfoss léku í höfuðborginni 
á laugardag. Strákarnir sigruðu 
í æsispennandi Olísdeildar-
slag við ÍR í Austurbergi, 29-
31. Í Grill 66 deildinni töpuðu 
stelpurnar í hörkuleik fyrir Fram 
U í Safamýrinni, 26-21.

Háspenna í Breiðholtinu
Leikurinn í Breiðholti var jafn 
framan af og það var ekki fyrr 
en á 20. mínútu sem heimamenn 
náðu þriggja marka forystu, 13-
10. Strákarnir bættu þá í og jöfn-
uðu leikinn fyrir hálfleik, staðan 
í hálfleik 16-15.

ÍR hélt naumu forskoti þar 
til Selfyssingar náðu að loka 
vörninni á 45. mínútu og breyttu 
stöðunni úr 25-24 í 25-29. Þjálf-
ari ÍR tók tvö leikhlé á þessum 
kafla og ákvað að taka Hauk 
úr umferð. Við það riðlaðist 
sóknarleikur Selfyssinga nokk-
uð, en þeir náðu þó áttum aftur 
og sigldu góðum sigri heim. 
Daníel Karl innsiglaði tveggja 
marka sigur Íslandsmeistaranna 
þegar lítið var eftir af leiknum, 
29-31.

Mörk Selfoss: Hergeir 
Grímsson 9/5, Haukur Þrast-
arson 8, Atli Ævar Ingólfsson 
4, Magnús Øder Einarsson 3, 
Reynir Freyr Sveinsson og 
Daníel Karl Gunnarsson 2, 
Ísak Gústafsson, Guðjón Bald-
ur Ómarsson og Einar Baldvin 
Baldvinsson 1. Varin skot: Einar 
Baldvin Baldvinsson 5 (30%) 
og Sölvi Ólafsson 4 (21%).

Strákarnir lyftu sér með 
sigrinum í þriðja sæti deildar-

innar með 17 stig eftir þrettán 
umferðir. Það er einn leikur eftir 
fyrir jólafrí gegn Val í Hleðslu-
höllinni sunnudagskvöldið 15. 
desember kl. 19:30.

Hörkuleikur gegn toppliðinu
Í Safamýrinni fóru stelpurnar 
vel af stað og skoruðu fyrstu 
þrjú mörk leiksins. Heimakon-
ur skoruðu næstu fimm mörk, 
byggðu ofan á forskotið í róleg-
heitunum og náðu mest fimm 
marka forystu undir lok fyrri 
hálfleiks, 13-8. Selfyssingar 
náðu góðum lokakafla og staðan 
í hálfleik 14-11.

Leikurinn var afar jafn fyrstu 
mínútur síðari hálfleiks, en í 
stöðunni 16-16 skildu leiðir. 
Fram náði forystunni á ný og 
sigldi að lokum heim fimm 
marka sigri, 26-21. Góður leik-
ur í það heila hjá stelpunum frá 
Selfossi, en toppliðið var of stór 
biti.

Mörk Selfoss: Hulda Dís 
Þrastardóttir og Katla María 
Magnúsdóttir 4, Agnes Sig-
urðardóttir, Hólmfríður Arna 
Steinsdóttir og Katla Björg 
Ómarsdóttir 3, Sigríður Lilja 
Sigurðardóttir 1, Elín Krista 
Sigurðardóttir og Tinna Sigur-
rós Traustadóttir 1. Varin skot: 
Henriette Østergaard 11 (30%).

Stelpurnar eru í þriðja sæti 
deildarinnar með 16 stig þegar 
deildin er hálfnuð. Nú er kom-
ið jólafrí hjá stelpunum en þær 
mæta aftur á handboltavöllinn 
12. janúar þegar þær heimsækja 
Val U. -esó

Strákarnir voru að vonum sáttir að leikslokum. Ljósmynd: Umf. Selfoss/ÁÞG

F.v. Einar Sindri Ólafsson varaformaður deildarinnar, Tómas Þóroddsson 
rekstrarstjóri á Kaffi krús og Hergeir Grímsson fyrirliði meistaraflokks karla. 

Kaffi krús áfram 
bakhjarl handboltans

HANDBOLTI Handkn.d. Selfoss og 
Kaffi krús skrifuðu á dögunum 
undir áframhaldandi samstarfs-
samning. Vinir okkar á Kaffi krús 
hafa verið stoltir bakhjarlar hand-
boltans á Selfossi um nokkurt 
skeið og verða það áfram.

Handknattleiksdeildin er með 

til sölu tíu þúsund króna gjafa-
bréf á Kaffi krús og rennur öll 
innkoma til deildarinnar. Þetta 
er því tilvalin leið til að styrkja 
handknattleiksdeildina og njóta 
ljúffengra veitinga á sama tíma. 
Gjafabréfin eru til sölu á öllum 
heimaleikjum Selfoss.

Haukur og Barbára Sól íþróttfólk Umf. Selfoss 2019. 
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1. deild karla í körfubolta

Föstudaginn 13. des. kl. 19:15
Íþróttahús Vallaskóla

SELFOSS -
VESTRI

Ljósmyndir frá þjálfurum og 
foreldrum Umf. Selfoss.

Gleði og gaman í Garðabænum

Undirskrift samnings um Unglinga-
landsmót UMFÍ á Selfossi 2020

UMFÍ Unglingalandsmót UMFÍ 
verður haldið á Selfossi um 
verslunarmannahelgina 2020. 
Samningur þessa efnis var undir-
ritaður í Iðu á Selfossi 2. desem-
ber sl. í hálfleik á leik Selfoss og 
FH í Olísdeild karla í handbolta.  

Undir samninginn skrifuðu 
þau Haukur Valtýsson, formaður 
UMFÍ, og fulltrúar samstarfsað-
ila mótsins á Selfossi, þau Gísli 
Halldór Halldórsson, bæjarstjóri 
Sveitarfélagsins Árborgar og 

Guðríður Aadnegard, formaður 
HSK.

Haukur segir Unglinga-
landsmót UMFÍ eina af birtingar-
myndum íslenska forvarnarmód-
elsins.

„Á mótinu leggjum við mikla 
áherslu á skipulagt íþróttastarf, 
þar sem allir geta verið með 
á eigin forsendum og sam-
veru fjölskyldunnar um versl-
unarmannahelgina. Á mótinu 
skemmta sér allir vel á heil-

brigðum forsendum og geta þátt-
takendur prófað fjölda íþrótta-
greina ásamt því að fylgjast með 
og hlusta á allt það nýjasta sem 
í boði er á tónlistarsviðinu á 
kvöldvökunum. Þessi íþróttahá-
tíð hefur gert það að verkum að  
nú er Unglingalandsmót UMFÍ 
orðið ein af helstu hátíðunum 
um verslunarmannahelgina þar 
sem allir skemmta sér saman 
á heilbrigðan hátt. Það er besta 
forvörnin,“ segir hann.

Frá undirritun samningsins.

FRJÁLSAR Þrjú HSK-met voru 
sett á Gaflaranum sem haldinn 
var í frjálsíþróttahöllinni í 
Hafnarfirði á dögunum.

Vésteinn Loftsson úr Umf. 
Hrunamanna bætti eigið met 
í 60 metra hlaupi 11 ára þegar 
hann hljóp á 8,91 sek. Vésteinn 
setti met í þessari grein í febrúar 
sl., þá hljóp hann á 9,06 sek.

Þá bætti Dagur Fannar 
Einarsson keppandi Selfoss 10 
mánaða gamalt met sitt í 60 
metra grindahlaupi á 91,4 cm 
grindum í flokkum 16-17 ára 
og 18-19 ára. Dagur hljóp á 
8,46 sek, en gamla metið hans 
var 8,55 sek.

Þrjú HSK-met sett á Gaflaranum

SKÁK Héraðsmót HSK í skák 
fór fram mánudagskvöldið 2. 
desember sl. í Tíbrá. Til keppni 
mættu fjórar sveitir og teflt var 
á þremur borðum. Mótið var 
stórskemmtilegt þar sem tefld-
ar voru 15 mín. skákir og gekk 
mikið á í sumum þeirra.

Úrslit mótsins:
Umf. Hekla, 6 vinningar
Umf. Selfos,s A sveit, 

5 ½ vinningur
Umf. Selfoss, B sveit, 

4 ½ vinningur
Dímon, 2 vinningar

Héraðsmót HSK í skák

Sigursveit Umf. Heklu skipuðu þeir 
Jón Þ. Þór, Einar Sigurðsson og 
Martin Patryk Srichakham.

mjög vel. Gleði og gaman hjá 
stelpunum sem eru áhugasamar 
og duglegar á æfingum.

HANDBOLTI Stelpurnar í 8. flokki 
kepptu á TM-móti Stjörnunnar 
um seinustu helgi og stóðu sig 



FIMLEIKAR Árleg jólasýning fim-
leikadeildar Umf. Selfoss fór 
fram laugardaginn 7. desember. 
Þetta er í fjórtánda skipti sem 
sýningin er þemabundin og í ár 
var viðfangsefnið ævintýrið um 
Aladdín.

Alls tóku um 210 börn á aldr-
inum 4-16 ára þátt í hverri sýn-
ingu, en alls voru rúmlega 300 
börn sem sýndu á öllum þremur 
sýningunum.

Sýning á borð við þessa tekur 
langan tíma í undirbúningi, en 

jólasýningarnefndin var skip-
uð í september og hefur hún 
unnið hörðum höndum að sýn-
ingunni síðan þá. Síðustu vik-
ur hefur verið nóg að gera hjá 
nefndinni og allt í lagt til að gera 
sýninguna sem glæsilegasta. 
Nefndin samanstendur af sex 
þjálfurum, en það eru þær Aníta 
Þorgerður Tryggvadóttir, Krist-
ín Hanna Jóhannesdóttir, Mar-
grét Lúðvígsdóttir, Nadía Björt 
Hafsteinsdóttir, Sigríður Ósk 
Harðardóttir og Þyrí Imsland. 

Þær eiga stórt hrós skilið fyrir 
frábæra vinnu og fyrir að gera 
sýninguna að raunveruleika.

Jólasýningin yrði ekki að 
veruleika án aðstoðar frá góðu 
fólki og fyrirtækjum og má 
þar fyrst nefna, að öllum öðr-
um ólöstuðum, Öldu Sigurðar-
dóttur, sem hefur verið ómet-
anleg hjálp í búningahönnun 
og búningagerð síðustu ár. 
Ýmis fyrirtæki hafa komið okk-
ur til hjálpar með ýmis konar 
styrkjum, afsláttum eða liðleg-

heitum; Alvörubúðin, Bílverk 
BÁ, Byko, EB kerfi, Eimskip, 
Íslandsbanki, Kökugerð HP, 
Lyfja, Nettó, Rúmfatalagerinn, 
Prentverk og Sveitarfélagið Ár-
borg og kunnum við þeim mikl-
ar þakkir.

Við erum einnig þakklát öll-
um þeim sem komu á einhvern 
hátt að sýningunni; Eldhúskon-
unum okkar, sögumanninum 
Helgu Margréti Höskuldsdóttur 
og Ingu Heiðu Heimisdóttur 
ljósmyndara. Allir iðkendur, 

foreldrar og þjálfarar fá miklar 
þakkir fyrir hjálpina á sýningar-
daginn og í undirbúningnum og 
fyrir að taka þátt í öllu ferlinu 
með okkur.

Bendum á að á Fésbókarsíð-
unni Selfoss Fimleikamyndir er 
hægt að skoða og kaupa mynd-
ir frá sýningunni. Allur ágóði 
rennur í fræðslusjóð fimleika-
deildar Selfoss.

Nú mega jólin koma! -bki

Glæsileg jólasýning fimleikadeildar 2019

Ljósmyndir: Umf. Selfoss/Inga Heiða
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Eftirtaldir hafa hlotið tilnefningu í kjöri 
íþrótta konu og íþróttakarls Árborgar 2019

Kristijan Vladovic hefur aðeins tvítugur 
að aldri tekið að sér hlutverk leiðtoga 
Selfossliðsins í 1. deild karla, er í hópi 
bestu leikstjórnendanna og leiðir yngsta 
lið deildarinnar í baráttu um sæti í 
úrslitakeppni um Úrvalsdeildarsæti.

Bjarki varð í þriðja sæti á Íslandsmeist-
aramótinu í mótokross og valinn nýliði 
ársins 2019 á lokahófi MSÍ. Hann er sam-
viskusamur og metnaðargjarn drengur 
sem hefur tekið miklum framförum í 
íþróttinni undanfarið ár.

Heiðrún vann eitt af stórmótum ársins 
á mótaröð GSÍ, hún endaði mótið á 4 
höggum undir pari, sem er eitt besta 
skor mótaraðarinnar frá upphafi, 
auk þess að hafa slegið vallarmetið á 
Þorlákshafnarvelli. Hún spilaði með 
A-landsliði kvenna á Evrópumóti og 
er ein af fimm efstu íslenskra kvenna á 
heimslista áhugamanna í golfi. 

Reynir hefur æft hinar ýmsu greinar hjá 
íþróttafélaginu Suðra á undanförnum 
árum með góðum árangri. Einstaklega 
jákvæður og skemmtilegur félagi. 

Dagur Fannar er Íslandsmeistari í níu 
greinum  í sínum aldursflokki. Hans 
aðalgreinr eru tugþraut og sjöþraut og 
er hann Íslandsmeistari í báðum. Dagur 
keppti á þremur mótum erlendis fyrir 
Íslandshönd þar sem hann setti m.a. 
HSK-met á NM unglinga í tugþraut í . 
Hann er fjölhæfur og mjög mikilvægur 
fyrir Selfoss og HSK-liðið í fullorðins-
flokki. Dagur setti m.a. 16 HSK-met.  
Hans besta sumar til þessa.

Hulda Dís var einn af fyrirliðum meist-
araflokks kvenna í Olísdeildinni á síðasta 
tímabili og var valin besti varnarmaður 
liðsins á lokahófi deildarinnar. Í dag er 
hún fyrirliði liðsins í Grill66-deildinni 
sem er í toppbaráttu, en hún er 
markahæsti leikmaður liðsins. Hulda er 
metnaðargjörn og er mikil fyrirmynd 
fyrir yngri iðkendur og leiðtogi í liðinu.

Sigursteinn Sumarliðason keppti í ár 
með góðum árangri, þá sérstaklega 
á Krókusi frá Dalbæ en á honum varð 
hann samanlagður Íslandsmeistari í 
fimmgangsgreinum. Þá átti hann einnig 
gott ár á Krókusi í skeiðgreinum og var 
í fremstu röð á landsvísu í 250 metra 
skeiði sem og 100 metra flugskeiði. Þá 
urðu þeir einnig í öðru sæti í keppni í 
sterkum A-flokki gæðinga á gæðinga-
móti Sleipnis með 8,92 í einkunn.

Egill er tvöfaldur Íslandsmeistari í 
opnum flokki og -90 kg flokki. Hann er 
fastamaður í íslenska landsliðinu í -90 
kg flokki og hefur lagt gríðarlega hart 
að sér við æfingar og keppni innanlands 
sem utan á árinu. Egill er í 138. sæti á 
heimslista Alþjóða júdósambandsins og 
stefnir á Ólympíuleikana í Tokyo 2020.

Olil Amble átti góðu gengi að fagna 
á hesti sínum Álfarni frá Syðri-Gegn-
ishólum. Þau tóku þátt í tveimur 
mótum hér heima á Íslandi og sigruðu 
fimmgangskeppni á þeim báðum. Olil 
varð Íslandsmeistari í fimmgangi með 
glæsieinkunnina 7,68 í úrslitum. Þau 
tóku þátt fyrir Íslandshönd á HM í Berlín 
þar sem Olil keppti til úrslita.

Barbára Sól er lykilleikmaður hjá Selfoss 
en liðið hampaði Mjólkurbikar KSÍ 
eftir glæstan sigur á KR í framlengdum 
úrslitaleik. Í Pepsi Max deildinni varð 
liðið í þriðja sæti og jafnaði sinn besta 
árangur frá upphafi. Barbára spilaði alla 
leiki liðsins í deild og bikar á tímabilinu. 
Barbára Sól lék alla þrettán leiki U19 ára 
liðs Íslands á árinu.

Sindri Snær hefur æft af kappi í vetur og 
tekið miklum framförum sem hafa skilað 
honum sæti í úrvalshópi unglinga í hóp-
fimleikum fyrir EM 2020. Hann er sam-
viskusamur, góður liðsmaður og leggur 
sig vel fram við að bæta sig í greininni. 
Hann er góð fyrirmynd innan sem utan 
vallar fyrir iðkendur deildarinnar.

Guðmundur er efnilegasti leikmaður 
Selfoss og hefur þegar vakið mikla 
athygli erlendra liða. Þrátt fyrir að vera 
á þriðja flokks aldri lék hann 21 leik með 
meistaraflokki Selfoss á árinu, ásamt því 
að spila þrettán leiki með þremur yngri 
landsliðum Íslands á þessu ári en hann 
lék með U16, U17 og U18 ára landsliðum 
Íslands.

Sara vann sér inn keppnisrétt á stærstu 
sundmót ársins á Ísland þ.e. Íslandsmót 
í 50 metra laug og Íslandsmót í 25 m 
laug þar sem hún náði góðum árangri. 
Hún náði einnig lágmörkum á aldurs-
flokkameistaramót Íslands þar sem hún 
bætti árangur sinn verulega. Sara er 
burðarás í liði Selfoss, góður sundmaður 
sem við væntum mikils af í framtíðinni.

Dagný María vann til tvennra verðlauna 
á mótum erlendis á árinu en hún hlaut 
silfurverðlaun á Nurtzi Open í Finnlandi 
og einnig á Dracula Open G1 í Rúmeníu.

Torfæruökumaðurinn Skúli Kristjánsson 
á Simba er á sínu fyrsta ári á nýsmíð-
um bíl. Hann kom inn með krafti og  
náði þeim árangri að verða Norður- 
Evrópumeistari í Torfæru í sumar í sinni 
annarri keppni. Einnig náði Skúli þeim 
árangri að vera í topp fimm á Íslands-
meistaramótinu í sérútbúna flokknum.   

Árborgarhjartað sló svo sannarlega hjá 
Guðmundi Garðari í sumar en hann var 
að koma til baka eftir 6 ára fjarveru. Við 
búumst við miklu af Guðmundi Garðari 
næsta sumar og vonumst til að hann 
leiði liðið áfram eins og hann gerði 
síðastliðið sumar. 

Sigríður hefur æft íþróttir með Suðra um 
árabil með mjög góðum árangri. Sigríð-
ur er ákaflega dugleg og leggur hart að 
sér til að ná þessum góða árangri. 

Eva María er Íslandsmeistari í hástökki 
kvenna í fullorðinsflokki sem og í sínum 
flokki. Hún er með besta afrek kvenna 
í hástökki á Íslandi 2019. Eva keppti 
á þremur mótum erlendis fyrir hönd 
Íslands þar sem hún stóð sig frábærlega 
tók m.a. silfur á NM 19 ára og yngri með 
sínu besta stökki, 1,76.  Hún setti  sex 
HSK met, í hástökki á árinu (í þremur 
flokkum). Hennar besta sumar til þessa.

Þorsteinn Ragnar vann til fjölda verð-
launa innanlands í junior flokki (15-17 
ára) m.a. varð hann Íslandsmeistari í 
hópaformum. Þá vann hann til silfur-
verðlauna í freestyle-formum á Norður-
landamóti sem fram fór á Íslandi.

Haukur er lykilmaður í liði Selfoss sem 
landaði sínum fyrsta Íslandsmeist-
aratitli í vor. Hann var jafnframt valinn 
efnilegasti leikmaður Olísdeildarinnar. 
Á yfirstandandi tímabili er Haukur 
markahæsti leikmaður deildarinnar 
með 114 mörk. Haukur er fastamaður 
í landsliði Íslands og lék í janúar með 
liðinu á HM í Þýskalandi og varð þar 
með yngsti leikmaður í sögu Íslands til 
að leika á stórmóti í handbolta.

Aron Emil er jákvæður, samviskusamur 
og góð fyrirmynd annarra kylfinga 
innan vallar sem utan. Aron er lykil-
maður í sveit GOS sem hafnaði í 2. sæti 
í sveitakeppni golfklúbba í sumar. Hann 
tók þátt í öllum unglingamótaröðum 
GSÍ í sumar og endaði í 4. sæti í heildina. 
Aron Emil tók þátt í tveimur sterkum 
mótum erlendis með góðum árangri. 
Hann var valinn í afrekshóp GSÍ og tók 
þátt í Evrópumóti unglinga í Frakklandi 
sl. sumar.

Evelyn Þóra er Íslands- og deildameist-
ari í hópfimleikum með 1. flokki Selfoss. 
Hún er lykilmanneskja í sínu liði og er 
í úrvalshópi landsliða fyrir Evrópumót 
í hópfimleikum 2020. Hún er hógvær, 
metnaðarfull og samviskusöm og hefur 
allt sem þarf til að komast alla leið í 
íþróttinni.

Kjör íþróttakonu og íþróttakarls Árborgar 
2019 verður tilkynnt á árlegri uppskeru-
hátíð frístunda- og menningarnefndar 
Sveitarfélagsins Árborgar sem verður haldin 
föstudaginn 27. des. kl. 19:30 í hátíðarsal 
Hótels Selfoss.

Netkosning
Áhugasamir geta tekið þátt í að velja það íþrótta fólk sem því 
hefur þótt skara mest framúr á árinu með því að taka þátt í 
net kosn ingu inni á www.arborg.is. Þar er hægt að velja íþrótta-
konu og –karl en úrslit netkosningarinnar gilda 20% á móti 
atkvæðum dómnefndar.

Barbára Sól Gísladóttir
knattspyrna

Olil Amble
hestaíþróttir
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Skeiða- og Gnúpverjahreppur
Óskum Sunnlendingum

gleðilegra jóla og
farsældar á nýju ári.

Þökkum samskiptin

Við viljum óska 
öllum gleðilegra 

jóla og farsælda á  
komandi ári

Óskum ykkur 
gleðilegra jóla 

með þökk fyrir  
viðskiptin á árinu

Sendum Sunnlendingum 
öllum okkar bestu óskir um

gleðileg jól
og farsæld á komandi ári

Stikla úr starfi Tónlist-
arskóla Árnesinga
Desember er alltaf líflegur mús-
íkmánuður í Tónlistarskólan-
um. Allir hefðbundnir tónleik-
ar haustannar eru að baki, en í 
stiklunum sem hér fylgja sést að 
ýmislegt spennandi gerist í skini 
jólaljósanna á aðventu.

Dásamlegur flutningur
Eyrún Huld Ingvarsdóttir, nem-
andi skólans lék einleik á fiðlu 
með Sinfóníuhljómsveit áhuga-
manna í Seltjarnarneskirkju sl. 
mánaðamót. Flutningur hennar 
var mjög fallegur, öruggur og 
blæbrigðaríkur. Vorum við af-
skaplega stolt af þessum glæsi-
lega fulltrúa skólans á tónleik-
unum.

Jólalögin óma í desember
Í desember fara kennarar með 
nemendur skólans út um hvipp-
inn og hvappinn og leika jólalög 
á hjúkrunarheimilum, í leikskól-
um, á litlu jólum grunnskólanna, 
brautskráningu í FSu, á fundum, 
í verslunum o.fl. o.fl. Þetta tón-
leikahald getur verið hvenær 
sem er í desember, allt eftir því 
hvað hentar stöðunum sem við 

heimsækjum. – Gleður okkur 
mjög að geta með þessu móti 
opnað skólann út í samfélagið 
og glatt samborgarana.

Jólaball Suzukideildar
Það ríkir mikil söng- og spila-
gleði á jólaböllum Suzukideild-
ar. Árlegt jólaball deildarinnar 
var haldið í Sunnulækjarskóla 4. 
desember sl. og léku samspils-
hópar jólalög á blokkflautur, 
gítara, píanó, fiðlur, víólur og 
selló. Gengið var í kringum jóla-
tré og sungið og auðvitað mætti 
jólasveinninn á svæðið með til-
heyrandi kátínu og gleði. 

Eldri blokkflautusveit með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands 
14. og 15. desember kl. 14:00 
og 16:00 báða dagana, mun 
eldri blokkflautusveit Tónlist-
arskóla Árnesinga leika með 
Sinfóníuhljómsveit Íslands á 

jólatónleikum sinfóníunnar. 
Sveitina skipa 10 blokkflautu- 
og 4 slagverksleikarar. Þetta er 
einstaklega spennandi verkefni 
og mikil tilhlökkun að spila með 
hljómsveitinni í Eldborgarsal 
Hörpu.

Kertatónleikar strengjasveitar
í Listasafninu. Eldri strengja-
sveit hefur það sem fasta venju 
í desember, að halda svonefnda 
kertatónleika í Listasafni Árnes-
inga í Hveragerði. Þetta eru 
sérlega notalegir tónleikar þar 
sem tónlistin fær að njóta sín í 
mildri birtu kertaljósa og týra af 
ýmsu tagi. Tónleikarnir verða 
að þessu sinni haldnir miðvikud. 
18. desember kl. 20:00 og eru 
allir hjartanlega velkomnir. 

Gleðileg tónlistarjól,
Helga Sighvatsdóttir

skólastjóri

Tónlistaskóli Árnessýslu

Kjartan Þorkelsson, lögreglu-
stjóri á Suðurlandi verður 

settur í embætti ríkislögreglu-
stjóra frá næstu áramótum. Nú-
verandi ríkislögreglustjóri hefur 
óskað eftir því við dómsmála-
ráðherra að láta af störfum frá 
næstu áramótum. Kjartan mun 
sinna verkefninu þar til nýr rík-
islögreglustjóri hefur verið skip-
aður. Ráðherra kynnti einnig 
áform sín um að styrkja eftirlit 

með störfum lögreglu. Meðal 
þess sem helst er til skoðun-
ar er hvort rétt sé að nefnd um 
eftirlit með störfum lögreglu fái 
sjálfstæðar rannsóknarheimildir, 
auknar fjárheimildir, hvort auka 
þurfi sjálfstæði hennar, hvort 
útvíkka eigi starfssvið hennar 
og jafnframt hvort og hvernig 
aðkomu þingsins að eftirliti með 
lögreglu sé best fyrir komið. 
Stærri stofnanabreytingar inn-

an lögreglunnar eru einnig til 
skoðunar í ráðuneytinu svo sem 
sameining embætta og tilfærslur 
á verkefnum. Lögð er áhersla á 
að slíkar ákvarðanir verði teknar 
af yfirvegun og að vel ígrunduðu 
máli með það að markmiði að 
styrkja þjónustu lögreglu í þágu 
samfélagsins í samvinnu við 
nýjan ríkislögreglustjóra og nýtt 
lögregluráð.

Kjartan settur ríkislögreglustjóri
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Það eru nokkur árin á 
milli þeirra Rögnu 
Fann eyjar Róberts
dóttur 7 ára og Hjartar 

Þór arins sonar 92 ára sem hittust 
nú fyrir skemmstu og ræddu um 
jólin þá og nú. Ragna Fanney 
brá sér í hlutverk blaðamanns 
og spurði. Hjörtur svaraði sam
visku samlega með sínu hægláta 
og rólega fasi. Sumt var svipað 
og nú, annað allt öðruvísi. Úr 
varð hið fróðlegasta samtal milli 
nútímans og þess sem áður var. 
Hvað sem því líður, tímanum 
það er að segja, virðist þó rauði 
þráðurinn í þessu öllu saman 
vera sá sami. Jólin eru hátíð. Við 
hugsum um þau með dálitlar 
stjörnur í augunum þegar þau 
nálgast og fáum kitl í magann 
þegar allt er orðið klárt og þau 
loksins, loksins láta sjá sig. 

Við Hjörtur erum um það 
bil að ljúka úr bollanum, búnir 
að fara yfir ættfræðina eins og 
er til siðs, þegar Ragna Fanney 
gengur inn með mömmu sér 
við hlið. Hvergi bangin fer 
hún úr úlpunni, heilsar okkur 
virðulega með handabandi, ýtir 
gleraugunum upp nefbroddinn 
og sest á kistil sem er gegnt Hirti 
sem situr í sófanum í skotinu við 
dyrnar á Tryggvaskála. „Við 
mamma vorum búnar að búa 
til nokkrar spurningar. Ég man 
þær samt ekki allar. Við lentum 
í vandræðum með prentarann. 
Það er þó í lagi, því mamma tók 
mynd,“ segir Ragna Fanney og 
brosir. Hjörtur segir með sinni 
stóísku ró: „Þú rifjar það bara 
upp í rólegheitunum.“ Heyrðu, 

segir hún ofurvarlega, ég man 
jú eina!“

Var jólatré inni í 
gamla daga?
„Já, já. Þegar ég var bara lítill, 
þá bjuggum við til jólatré 
heima. Það var svona eins og 
stór girðingarstaur. Í hann voru 
boruð göt og þar voru hrífu sköft 
sett í og þetta myndaði svona 
krossa upp og niður. Þetta var 
skammt frá Barmahlíðinni þar 
sem voru einirunnar sem við 
máttum taka. Þeir voru grænir 
allt árið. Við stungum þeim líka 
í staurinn og þá stóðu greinarnar 
út. Svo var sungið lagið göngum 
við í kringum“, og Hjörtur 
hikar, „einiberjarunn,“ botnar 
Ragna. Hjörtur spyr svo hvort 
hún kunni ekki lagið og þau 
syngja saman eitt erindi. „Þarna 
gengum við svo í kringum eini
berjarunnann eins og hann var. 
Það voru ekki allir sem komust 
í svona runna, en svona jólatré 
höfðum við. Kertunum var svo 
stungið í endana á spýtunum, “ 
segir Hjörtur. Þau ræða saman 
um jólatréð og skreytingarnar. 
Hjörtur sagði frá heimagerðum 
jólapokum sem hengdir voru á 
tréð. Hjörtu sem voru gerð úr 
pappír, kramarhús og músastigar. 
Í þeim var svo eitthvað smá 
nammi, aðallega smákökur. 
„Það var til, að hægt væri að fá 
eitthvað betra, en það var ekki 
mikið,“ segir Hjörtur. Þegar 
talið berst áfram að góðgætinu 
á jólunum sagði Hjörtur: 
„Mamma bakaði smákökur. 
Svokallaðar gyðingakökur 

þóttu góðar. Ég man svo að 
við fengum svona jóladisk, 
hvert okkar. Frænka okkar gaf 
okkur svo fallega diska. Minn 
var skreyttur með hönum á 
diskabrúnunum. Á diskana voru 
settar eins og fimm smákökur 
handa hverju okkar. Við réðum 
því svo hvort við kláruðum 
þetta strax eða treindum okkur 
þetta nokkuð lengi.“ Þetta þykir 
Rögnu Fanneyju illa passa við 
nútímann. Við kaupum kannski 
heilt box af þeim og skreytum 
þær svo allar,“ segir hún bros
andi og kemur með aðra spurn
ingu. 

Hittist fjölskyldan 
eitthvað á jólunum?
„Þetta var úti í sveit og það var 
farið svolítið á milli bæja. Við 
fórum svolítið á næstu bæi og 
spiluðum við aðra krakka. En 
einu sinni um jólin var höfð sam
koma. Barnasamkoma. Jóla trés
samkoma hét það. Þá var stórt 
jólatré notað. Þá þótti nú best 
ef stóð þannig á að tunglbjart 
yrði því það var svo vont að 
labba á milli bæja í myrkrinu. 
Það var ekkert rafmagnsljós, 
ekki til.“ Ragna Fanney veltir 
vöngum yfir þessu og spyr hvort 
ekki hefði verið hægt að nota 
kerti. „Jú, það var hægt að nota 
olíulukt sem maður hafði svona 
í hendinni og farið þannig á milli 
bæja,“ segir Hjörtur og sýnir 
Rögnu Fanneyju. Áfram spjalla 
þau um jólatréð og jólapakka. 
„Fenguð þið marga jólapakka?“ 
„Nei. Það var föst venja að 
frænka okkar, fullorðin, fékk 

alltaf eitt lamb frá okkur sem 
var lagt inn í kaupfélagið og 
fékk þar smávægilegan pening 
og fyrir það keypti hún eitthvað 
smávægilegt. Þá útbjó hún 
stundum leppa inn í skóna og 
vettlinga kannski. Eftir hádegi 
á Þorláksmessu kom alltaf sami 
maðurinn gangandi með poka, 
frá þessari frænku okkar. Við 
vissum að þarna kæmu gjafirnar 
frá Guðríði frænku og það var 
mikil tilhlökkun. Þá fengum við 
einnig flíkur. Mamma prjónaði 
mikið og þá fengum við kannski 
peysu.“ Ragna Fanney taldi 
aðspurð að þetta væri ólíkt farið 
í dag og flestir fengju mikið af 
gjöfum. „Allavega ég fæ mikið 
af gjöfum á jólunum.“

Matvælin undirbúin 
strax að hausti
Talið berst að jólamatnum og 
Ragna segir að heima hjá henni 
sé hamborgarhryggur og sætar 
kartöflur. Þetta segir Ragna 
allt saman fengið úr búðinni 
rétt fyrir jól og hún taki þátt í 
matarundirbúningnum. Aðspurð 
að því hvernig hún telji að 
maturinn hafi borist á borðin í 
gamla daga segir hún líklegast 
að einhver hefði þurft að fara á 
veiðar. Hjörtur segir: „Þú ert að 
hitna með þetta. Það var þannig 
að undirbúningurinn fyrir jólin 
hófst strax um haustið. Þá var 
kindunum slátrað og kjötið 
sett í reykhús. Það þurfti tvo 
mánuði að bíða í reykhúsi, 
kjötið, og þetta var aðalmáltíðin, 
hangikjötið á jólunum. Svo var 
farið í verslunina í kaupstaðnum. 

Jólin þá og nú

Þar var öll mjölvara keypt og það 
voru heilu pokarnir keyptir því 
það var ekki farið nema tvisvar, 
þrisvar yfir veturinn í búð. 
Maturinn varð til allur heima. 
Ég man að það var alltaf haft 
hangikjöt á jólunum og kartöflur 
með uppstúf. Þannig var 
hátíðarmaturinn,“ segir Hjörtur. 
Ragna Fanney situr íbyggin 
og spyr út frá umræðunni um 
raflýsinguna: „Hvernig voru 
ljósin í búðinni eiginlega?  Voru 
kerti eða luktir? Hjörtur svarar 
um hæl: „Það voru olíulampar. 
Átta línu lampar voru almennir, 
en svo voru til stærri lampar eins 
og tólf línu. Þeir lýstu miklu 
betur. Svo var til ennþá öflugri 
lampar sem lýstu langmest og 
voru kallaðir dreifarar og það 
var flóðlýsing af þeim.“ 

Jólin alltaf skemmtileg, 
líka í gamla daga
Búið er að skeggræða jólin fram 
og til baka. Ragna Fanney leggur 
þann dóm á málið að jólin hefðu 
ekki verið síðri í gamladaga. 
Það hefði verið hægt að vera 
mikið úti. Þá hefði verið hægt 
að aðstoða með matinn og allan 
undirbúninginn. Hjörtur tók 
undir það og sagði að tímanum 
við að bíða eftir jólunum hefði 
verið varið í undirbúning. 
„Hann var alltaf það mikill að 
manni fannst maður aldrei búinn 
að klára það sem þurfti að gera 
fyrir jólin.“ Að loknu spjallinu 
tókust allir í hendur, óskuðu 
gleðilegra jóla og gengu út í 
aðventuna einhverju fróðari um 
jólin þá og nú.  gpp
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Grímsnes- og Grafningshreppur auglýsir laust til umsóknar 100% 
starf matráðs við Kerhólsskóla. Leitað er að matráði sem hefur 
brennandi áhuga á að elda hollan, góðan og næringarríkan mat í 
samræmi við manneldismarkmið Lýðheilsustöðvar.

Kerhólsskóli er heildstæður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur. 
Mötuneytið þjónar nemendum skólans ásamt starfsmönnum skólans, 
starfsmönnum sveitarfélagins og eldri borgurum í sveitarfélaginu. 
Mötuneytið þjónustar því um 110 aðila daglega.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
- Sér um og ber ábyrgð á að matseld sé í samræmi við 

manneldisstefnu og það skipulag sem gildir í skólanum.
- Hefur yfirumsjón með eldhúsi. 
- Hefur hollustu og hreinlæti að leiðarljósi í starfi sínu. 
- Skipuleggur matseðla allt að mánuð fram í tímann. 
- Annast innkaup á matvörum. 
- Hefur umsjón með þrifum. 
- Ber ábyrgð á fjármunum með öðrum og hefur mannaforráð sem 

þýðir að starfsmaður hefur skilgreindan undirmann sem hann hefur 
umsjón með. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Menntun á sviði matreiðslu og næringar. 
- Þekking á reglugerðum um starfsemi mötuneyta og skólaeldhúsa.
- Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður. 
- Rík þjónustulund.
- Skipulögð vinnubrögð. 
- Jákvæð og góð færni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslenskukunnátta. 
- Hreint sakavottorð. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til sveitarstjóra á netfangið gogg@gogg.is eigi 
síðar en föstudaginn 20. desember nk. Öllum umsóknum verður 
svarað.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri 
í síma 480-5500 eða á netfangið gogg@gogg.is.

Matráður við Kerhólsskóla í 
Grímsnes- og Grafningshreppi

Annasamur aðfangadagur
Ég vaknaði snemma og 

fór út að glugga – snjór 
yfir öllu úti – og ekki 
bar á öðru, Kertasníkir 

hafði ekki brugðist, hann hafði 
alltaf verið örlátastur þeirra 
bræðra þegar kom að því að 
lauma einhverju í skó. Jú, ég, 
ellefu ára pilturinn, „vissi“, en 
þriggja ára systirin var að sjálf
sögðu grunlaus ennþá svo það 
var samkomulag milli okkar 
mæðgin anna um að ég tæki þátt í 
leiknum, en eldri systkinin fengu 
ekki neitt, þau töldust vaxin upp 
úr þessu.

Varla hafði ég verið búinn að 
sofa alveg nóg því ég hafði farið 
óvenju seint að sofa kvöldið áður. 
Seinnipart Þorláksmessu höfð um 
við fjögur; ég, pabbi, fjórtán ára 
bróðir og sextán ára systir verið 
að hjálpast að við að gera tilbúna 
og setja upp jóla ljósa seríuna 
fyrir ofan úti dyrnar á meðan litla 
systir skottaðist í kringum okkur. 
Bóðir minn stóð á stól og hélt 
uppi grindinni sem serían var 
fest á meðan pabbi negldi hana 
fasta við vegg inn, stóra systir var 
inni í eldhúsi að mála á perur því 
að í hvorugri verslun þorpsins 
höfðu verið til litaðar perur sem 
pöss uðu í perustæði þessarar 
seríu. Hún fór því fimum hönd
um með olíumálningu á penslin
um á nokkrar glærar perur 
og galdraði þannig inn þá liti 
sem vantaði. Mitt hlutverk var 
síðan að fara með perurnar 
út til pabba sem skrúfaði þær 
á sinn stað. Vítt og breitt um 
þorpið mátti sjá heimilisfeður 
og börn í samskonar stússi því 
það hvarflaði ekki að nokkrum 
manni að kveikja á jólaljósunum 
fyrr en á Þorláksmessu!

Mamma hafði verið upptekin 
við að sjóða hangikjötið og annað 
Þorláks messu stúss og fékk mér 
því það mikla ábyrgðar hlut verk 
að fara í aðra versl un þorpsins og 
sækja Car menrúllurnar sem hún 
átti frá teknar og áttu að verða 
jóla gjöfin okkar fjölskyldunnar 
handa stóru systur minni, en þær 
höfðu komið með vörusendingu 
úr borginni kvöldið áður. Hún 
brýndi fyrir mér að verða ekki 
of lengi því þegar ég kæmi aftur 
myndum við öll hjálpast að við 
að setja upp jólatréð og skreyta 
það.

Í þorpinu og búðunum báðum 

var ys og þys, íbúarnir á þönum 
við útréttingar og að kaupa inn 
það síðasta sem vantaði og fólk 
úr sveitunum í kring að kaupa 
gjafir og annan varning, tíðar
farið hafið verið rysjótt undan
farna daga og því ekki fyrr en nú 
sem þokkalega var fært til kaup
staðarferðar.

Jólatréð var fallegt lifandi 
grenitré sem móðurbróðir minn 
hafði gefið okkur þegar hann 
kom í heimsókn úr borginni 
fyrr þennan dag, og eins og 
alltaf kom hann færandi hendi 
því auk trésins kom hann með 
ýmislegt góðgæti annað sem 
flest var okkur lands byggðar
fólkinu fram andi. Gamla serían 
með „bubblu“ perunum fór fyrst 
á tréð og síðan ýmsar fallegar 
kúlur og annað skraut. Þegar 
þessu öllu hafði verið lokið var 
komið nær miðnætti og því hafði 
verið kærkomið að leggjast á 
koddann!

En dagskrá aðfangadagsins 
var þétt; ég byrjaði á að fara 
með jólakort og gjafir til fólks 
í þorpinu, en þegar nær dró 
há deginu fór ég með móður
afa mínum út í sveit til að færa 
frændfólki og vinum jóla
glaðning. Hvar sem við kom
um var okkur boðið upp á 
dýrindis kræsingar, auk þess 
sem afi bauð alltaf upp á nammi 
í þessum ferðum, og heim kom 
ég því seinnipartinn úttroðinn af 
kökum og sælgæti – og angandi 
af vindlalykt, því afi reykti Polo 
vindlana sína óspart á meðan við 
ókum á milli bæjanna.

Pabbi átti nokkuð af sauðfé 
sem var á þremur stöðum við 
þorp ið og þangað fór ég með 
honum í gegningar til að flýta 
fyrir, því allt varð að vera búið 
tíman lega fyrir hátíðina. Í göml
um fjárhúsum var megnið af 
fénu og þar byrjuðum við, og það 
tók líka lengstan tímann því þar 
þurfti að leiða hrútana í ærnar 
svo þær sem í stuði voru fengju 
réttan skammt. Í stórum helli 
nokkuð frá þorpinu var síðan 
lítill hópur af ám ásamt hrúti sem 
ekki þurfti aðstoðar við með að 
sinna sínum verkum.

Uppundir hömrum á góðum 
og skjólsælum stað voru síðan 
nokkrar gimbrar ásamt einum 
hrúti. Þangað upp þurftum við að 
bera heytuggu og smá fóðurbæti 

í poka handa þeim. Þar, eins og 
á hinum stöðunum, talaði pabbi 
við fénaðinn rólegum sef andi 
orðum og alls staðar fékk hann 
sömu fallegu móttökurnar. Og 
þarna tók hann kertisstubb úr 
vasa sínum, tyllti honum á góðan 
stað og tendraði með eldspýtu. 
Það var farið að bregða birtu 
þegar við fórum þaðan aftur og 
það var svo fallegt og friðsælt 
að sjá féð sem þarna var vera að 
maula tugguna sína við skímu frá 
einu kerti sem varpaði daufri og 
notalegri birtu yfir skútann og 
hópinn.

Heim vorum við komnir um 
klukkan fimm og þurftum því 
að hafa hraðar hendur við að 
þrífa okkur og fara í sparifötin 
því ekki mátti koma of seint til 
messu! Við fórum öll fjölskyldan 
til aftansöngs klukkan sex í 
kirkjunni sem stendur á fallegum 
stað fyrir ofan þorpið. Þangað 
upp hafði verið rutt snjó úr 
veg snið inu þannig að Land
Roverinn átti ekki í neinum 
vand ræðum. Ósköp fannst mér 
nú þessi messa taka langan tíma, 
en þó var klukkan ekki nema rétt 
um sjö þegar við komum heim 
aftur.

Á meðan mamma og eldri 
systir mín kláruðu undirbúning 
kvöldmáltíðarinnar tókum við 
hin á móti móðurforeldrum mín
um auk tveggja systkina sem 
bjuggu í lítilli íbúð í kjallaranum 
hjá okkur. Það var því stór hópur 
sem átti saman góða stund við 
hátíðarkvöldverð, pakkaopnun, 
jólakortalestur og spjall fram 
eftir kvöldinu.

Ég fékk margar fallegar 
gjafir, ein af þeim var bók um 
músa strákinn Pipp sem var í 
miklu uppáhaldi hjá mér. Ég 
fór út í horn stofunnar, þar sem 
jólatréð stóð, skreið milli þess 
og veggjarins og byrjaði að lesa 
við skímuna frá bubbluperunum. 
Eitthvað voru augnalokin orðin 
þung því ég man næst eftir 
mér þegar mamma snerti mig 
blíðlega til þess að vekja mig, 
láta mig bursta tennurnar og fara 
í bólið – góða nótt ljúfur – góða 
nótt mamma og þið öll, takk fyrir 
gjafirnar og gleðileg jól! 

Brandur Jón Guðjónsson.

Vinningsjólasögurnar 2019:

Í prédikun sinni lagði 
presturinn út af boðun 
Maríu og sagði að Jesús 
hefði verið eingetinn. 

Hann hefði fæðst í fjárhúsi og 
verið lagður í jötu fulla af hlýju 
en stingandi heyi. Þá komu til 
þeirra vitringar eða voru það 
fjárhirðar og færðu barninu gjafir. 
Það var líka stjarna á himni. 
Brynjólfur sat með konunni sinni 
á bekknum. Honum leiddust 

Brynjólfur bærði varirnar
kirkjuferðir og honum fannst 
kirkjubekkir harðir. En hann hélt 
í hefðina á aðfangadag. Alveg 
frá því hann var drengur hafði 
hann farið í messu á aðfanga
dagskvöld hvernig sem viðraði. 
Honum fannst þessi tilfinning 
svo upplífgandi þrátt fyrir allt. 
Hann hélt á sálmabókinni af 
skyldurækni og opnaði hana 
á viðeigandi stöðum en söng 
ekki. Hann var laglaus nema á 

fylleríum. Þá söng hann manna 
hæst og naut þess í botn. Nú 
var komið að messulokum og 
Heims um ból um það bil að 
fylla kirkjuna með orgelleik og 
margróma röddum. Brynjólfur 
bærði varirnar, lagði sálmabókina 
frá sér, horfði niður fyrir sig og 
tók þétt í hönd konu sinnar. Svo 
leystu tárin gleðina úr læðingi. 

Jón Özur Snorrason
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Það eru nokkur árin á 
milli þeirra Rögnu 
Fann eyjar Róberts
dóttur 7 ára og Hjartar 

Þór arins sonar 92 ára sem hittust 
nú fyrir skemmstu og ræddu um 
jólin þá og nú. Ragna Fanney 
brá sér í hlutverk blaðamanns 
og spurði. Hjörtur svaraði sam
visku samlega með sínu hægláta 
og rólega fasi. Sumt var svipað 
og nú, annað allt öðruvísi. Úr 
varð hið fróðlegasta samtal milli 
nútímans og þess sem áður var. 
Hvað sem því líður, tímanum 
það er að segja, virðist þó rauði 
þráðurinn í þessu öllu saman 
vera sá sami. Jólin eru hátíð. Við 
hugsum um þau með dálitlar 
stjörnur í augunum þegar þau 
nálgast og fáum kitl í magann 
þegar allt er orðið klárt og þau 
loksins, loksins láta sjá sig. 

Við Hjörtur erum um það 
bil að ljúka úr bollanum, búnir 
að fara yfir ættfræðina eins og 
er til siðs, þegar Ragna Fanney 
gengur inn með mömmu sér 
við hlið. Hvergi bangin fer 
hún úr úlpunni, heilsar okkur 
virðulega með handabandi, ýtir 
gleraugunum upp nefbroddinn 
og sest á kistil sem er gegnt Hirti 
sem situr í sófanum í skotinu við 
dyrnar á Tryggvaskála. „Við 
mamma vorum búnar að búa 
til nokkrar spurningar. Ég man 
þær samt ekki allar. Við lentum 
í vandræðum með prentarann. 
Það er þó í lagi, því mamma tók 
mynd,“ segir Ragna Fanney og 
brosir. Hjörtur segir með sinni 
stóísku ró: „Þú rifjar það bara 
upp í rólegheitunum.“ Heyrðu, 

segir hún ofurvarlega, ég man 
jú eina!“

Var jólatré inni í 
gamla daga?
„Já, já. Þegar ég var bara lítill, 
þá bjuggum við til jólatré 
heima. Það var svona eins og 
stór girðingarstaur. Í hann voru 
boruð göt og þar voru hrífu sköft 
sett í og þetta myndaði svona 
krossa upp og niður. Þetta var 
skammt frá Barmahlíðinni þar 
sem voru einirunnar sem við 
máttum taka. Þeir voru grænir 
allt árið. Við stungum þeim líka 
í staurinn og þá stóðu greinarnar 
út. Svo var sungið lagið göngum 
við í kringum“, og Hjörtur 
hikar, „einiberjarunn,“ botnar 
Ragna. Hjörtur spyr svo hvort 
hún kunni ekki lagið og þau 
syngja saman eitt erindi. „Þarna 
gengum við svo í kringum eini
berjarunnann eins og hann var. 
Það voru ekki allir sem komust 
í svona runna, en svona jólatré 
höfðum við. Kertunum var svo 
stungið í endana á spýtunum, “ 
segir Hjörtur. Þau ræða saman 
um jólatréð og skreytingarnar. 
Hjörtur sagði frá heimagerðum 
jólapokum sem hengdir voru á 
tréð. Hjörtu sem voru gerð úr 
pappír, kramarhús og músastigar. 
Í þeim var svo eitthvað smá 
nammi, aðallega smákökur. 
„Það var til, að hægt væri að fá 
eitthvað betra, en það var ekki 
mikið,“ segir Hjörtur. Þegar 
talið berst áfram að góðgætinu 
á jólunum sagði Hjörtur: 
„Mamma bakaði smákökur. 
Svokallaðar gyðingakökur 

þóttu góðar. Ég man svo að 
við fengum svona jóladisk, 
hvert okkar. Frænka okkar gaf 
okkur svo fallega diska. Minn 
var skreyttur með hönum á 
diskabrúnunum. Á diskana voru 
settar eins og fimm smákökur 
handa hverju okkar. Við réðum 
því svo hvort við kláruðum 
þetta strax eða treindum okkur 
þetta nokkuð lengi.“ Þetta þykir 
Rögnu Fanneyju illa passa við 
nútímann. Við kaupum kannski 
heilt box af þeim og skreytum 
þær svo allar,“ segir hún bros
andi og kemur með aðra spurn
ingu. 

Hittist fjölskyldan 
eitthvað á jólunum?
„Þetta var úti í sveit og það var 
farið svolítið á milli bæja. Við 
fórum svolítið á næstu bæi og 
spiluðum við aðra krakka. En 
einu sinni um jólin var höfð sam
koma. Barnasamkoma. Jóla trés
samkoma hét það. Þá var stórt 
jólatré notað. Þá þótti nú best 
ef stóð þannig á að tunglbjart 
yrði því það var svo vont að 
labba á milli bæja í myrkrinu. 
Það var ekkert rafmagnsljós, 
ekki til.“ Ragna Fanney veltir 
vöngum yfir þessu og spyr hvort 
ekki hefði verið hægt að nota 
kerti. „Jú, það var hægt að nota 
olíulukt sem maður hafði svona 
í hendinni og farið þannig á milli 
bæja,“ segir Hjörtur og sýnir 
Rögnu Fanneyju. Áfram spjalla 
þau um jólatréð og jólapakka. 
„Fenguð þið marga jólapakka?“ 
„Nei. Það var föst venja að 
frænka okkar, fullorðin, fékk 

alltaf eitt lamb frá okkur sem 
var lagt inn í kaupfélagið og 
fékk þar smávægilegan pening 
og fyrir það keypti hún eitthvað 
smávægilegt. Þá útbjó hún 
stundum leppa inn í skóna og 
vettlinga kannski. Eftir hádegi 
á Þorláksmessu kom alltaf sami 
maðurinn gangandi með poka, 
frá þessari frænku okkar. Við 
vissum að þarna kæmu gjafirnar 
frá Guðríði frænku og það var 
mikil tilhlökkun. Þá fengum við 
einnig flíkur. Mamma prjónaði 
mikið og þá fengum við kannski 
peysu.“ Ragna Fanney taldi 
aðspurð að þetta væri ólíkt farið 
í dag og flestir fengju mikið af 
gjöfum. „Allavega ég fæ mikið 
af gjöfum á jólunum.“

Matvælin undirbúin 
strax að hausti
Talið berst að jólamatnum og 
Ragna segir að heima hjá henni 
sé hamborgarhryggur og sætar 
kartöflur. Þetta segir Ragna 
allt saman fengið úr búðinni 
rétt fyrir jól og hún taki þátt í 
matarundirbúningnum. Aðspurð 
að því hvernig hún telji að 
maturinn hafi borist á borðin í 
gamla daga segir hún líklegast 
að einhver hefði þurft að fara á 
veiðar. Hjörtur segir: „Þú ert að 
hitna með þetta. Það var þannig 
að undirbúningurinn fyrir jólin 
hófst strax um haustið. Þá var 
kindunum slátrað og kjötið 
sett í reykhús. Það þurfti tvo 
mánuði að bíða í reykhúsi, 
kjötið, og þetta var aðalmáltíðin, 
hangikjötið á jólunum. Svo var 
farið í verslunina í kaupstaðnum. 

Jólin þá og nú

Þar var öll mjölvara keypt og það 
voru heilu pokarnir keyptir því 
það var ekki farið nema tvisvar, 
þrisvar yfir veturinn í búð. 
Maturinn varð til allur heima. 
Ég man að það var alltaf haft 
hangikjöt á jólunum og kartöflur 
með uppstúf. Þannig var 
hátíðarmaturinn,“ segir Hjörtur. 
Ragna Fanney situr íbyggin 
og spyr út frá umræðunni um 
raflýsinguna: „Hvernig voru 
ljósin í búðinni eiginlega?  Voru 
kerti eða luktir? Hjörtur svarar 
um hæl: „Það voru olíulampar. 
Átta línu lampar voru almennir, 
en svo voru til stærri lampar eins 
og tólf línu. Þeir lýstu miklu 
betur. Svo var til ennþá öflugri 
lampar sem lýstu langmest og 
voru kallaðir dreifarar og það 
var flóðlýsing af þeim.“ 

Jólin alltaf skemmtileg, 
líka í gamla daga
Búið er að skeggræða jólin fram 
og til baka. Ragna Fanney leggur 
þann dóm á málið að jólin hefðu 
ekki verið síðri í gamladaga. 
Það hefði verið hægt að vera 
mikið úti. Þá hefði verið hægt 
að aðstoða með matinn og allan 
undirbúninginn. Hjörtur tók 
undir það og sagði að tímanum 
við að bíða eftir jólunum hefði 
verið varið í undirbúning. 
„Hann var alltaf það mikill að 
manni fannst maður aldrei búinn 
að klára það sem þurfti að gera 
fyrir jólin.“ Að loknu spjallinu 
tókust allir í hendur, óskuðu 
gleðilegra jóla og gengu út í 
aðventuna einhverju fróðari um 
jólin þá og nú.  gpp
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Búslóðaflutningar og vörudreifing
Sendibílar Suðurland 820  3880, Tómas

Grímsnes- og Grafningshreppur auglýsir laust til umsóknar 100% 
starf matráðs við Kerhólsskóla. Leitað er að matráði sem hefur 
brennandi áhuga á að elda hollan, góðan og næringarríkan mat í 
samræmi við manneldismarkmið Lýðheilsustöðvar.

Kerhólsskóli er heildstæður leik- og grunnskóli með um 70 nemendur. 
Mötuneytið þjónar nemendum skólans ásamt starfsmönnum skólans, 
starfsmönnum sveitarfélagins og eldri borgurum í sveitarfélaginu. 
Mötuneytið þjónustar því um 110 aðila daglega.

Helstu verkefni og ábyrgðarsvið: 
- Sér um og ber ábyrgð á að matseld sé í samræmi við 

manneldisstefnu og það skipulag sem gildir í skólanum.
- Hefur yfirumsjón með eldhúsi. 
- Hefur hollustu og hreinlæti að leiðarljósi í starfi sínu. 
- Skipuleggur matseðla allt að mánuð fram í tímann. 
- Annast innkaup á matvörum. 
- Hefur umsjón með þrifum. 
- Ber ábyrgð á fjármunum með öðrum og hefur mannaforráð sem 

þýðir að starfsmaður hefur skilgreindan undirmann sem hann hefur 
umsjón með. 

Menntunar- og hæfniskröfur: 
- Menntun á sviði matreiðslu og næringar. 
- Þekking á reglugerðum um starfsemi mötuneyta og skólaeldhúsa.
- Frumkvæði, sjálfstæði og faglegur metnaður. 
- Rík þjónustulund.
- Skipulögð vinnubrögð. 
- Jákvæð og góð færni í mannlegum samskiptum.
- Góð íslenskukunnátta. 
- Hreint sakavottorð. 

Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. 

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga 
við hlutaðeigandi stéttarfélag.

Umsóknir með upplýsingum um menntun, starfsreynslu og 
umsagnaraðila berist til sveitarstjóra á netfangið gogg@gogg.is eigi 
síðar en föstudaginn 20. desember nk. Öllum umsóknum verður 
svarað.

Frekari upplýsingar um starfið veitir Ingibjörg Harðardóttir, sveitarstjóri 
í síma 480-5500 eða á netfangið gogg@gogg.is.

Matráður við Kerhólsskóla í 
Grímsnes- og Grafningshreppi

Annasamur aðfangadagur
Ég vaknaði snemma og 

fór út að glugga – snjór 
yfir öllu úti – og ekki 
bar á öðru, Kertasníkir 

hafði ekki brugðist, hann hafði 
alltaf verið örlátastur þeirra 
bræðra þegar kom að því að 
lauma einhverju í skó. Jú, ég, 
ellefu ára pilturinn, „vissi“, en 
þriggja ára systirin var að sjálf
sögðu grunlaus ennþá svo það 
var samkomulag milli okkar 
mæðgin anna um að ég tæki þátt í 
leiknum, en eldri systkinin fengu 
ekki neitt, þau töldust vaxin upp 
úr þessu.

Varla hafði ég verið búinn að 
sofa alveg nóg því ég hafði farið 
óvenju seint að sofa kvöldið áður. 
Seinnipart Þorláksmessu höfð um 
við fjögur; ég, pabbi, fjórtán ára 
bróðir og sextán ára systir verið 
að hjálpast að við að gera tilbúna 
og setja upp jóla ljósa seríuna 
fyrir ofan úti dyrnar á meðan litla 
systir skottaðist í kringum okkur. 
Bóðir minn stóð á stól og hélt 
uppi grindinni sem serían var 
fest á meðan pabbi negldi hana 
fasta við vegg inn, stóra systir var 
inni í eldhúsi að mála á perur því 
að í hvorugri verslun þorpsins 
höfðu verið til litaðar perur sem 
pöss uðu í perustæði þessarar 
seríu. Hún fór því fimum hönd
um með olíumálningu á penslin
um á nokkrar glærar perur 
og galdraði þannig inn þá liti 
sem vantaði. Mitt hlutverk var 
síðan að fara með perurnar 
út til pabba sem skrúfaði þær 
á sinn stað. Vítt og breitt um 
þorpið mátti sjá heimilisfeður 
og börn í samskonar stússi því 
það hvarflaði ekki að nokkrum 
manni að kveikja á jólaljósunum 
fyrr en á Þorláksmessu!

Mamma hafði verið upptekin 
við að sjóða hangikjötið og annað 
Þorláks messu stúss og fékk mér 
því það mikla ábyrgðar hlut verk 
að fara í aðra versl un þorpsins og 
sækja Car menrúllurnar sem hún 
átti frá teknar og áttu að verða 
jóla gjöfin okkar fjölskyldunnar 
handa stóru systur minni, en þær 
höfðu komið með vörusendingu 
úr borginni kvöldið áður. Hún 
brýndi fyrir mér að verða ekki 
of lengi því þegar ég kæmi aftur 
myndum við öll hjálpast að við 
að setja upp jólatréð og skreyta 
það.

Í þorpinu og búðunum báðum 

var ys og þys, íbúarnir á þönum 
við útréttingar og að kaupa inn 
það síðasta sem vantaði og fólk 
úr sveitunum í kring að kaupa 
gjafir og annan varning, tíðar
farið hafið verið rysjótt undan
farna daga og því ekki fyrr en nú 
sem þokkalega var fært til kaup
staðarferðar.

Jólatréð var fallegt lifandi 
grenitré sem móðurbróðir minn 
hafði gefið okkur þegar hann 
kom í heimsókn úr borginni 
fyrr þennan dag, og eins og 
alltaf kom hann færandi hendi 
því auk trésins kom hann með 
ýmislegt góðgæti annað sem 
flest var okkur lands byggðar
fólkinu fram andi. Gamla serían 
með „bubblu“ perunum fór fyrst 
á tréð og síðan ýmsar fallegar 
kúlur og annað skraut. Þegar 
þessu öllu hafði verið lokið var 
komið nær miðnætti og því hafði 
verið kærkomið að leggjast á 
koddann!

En dagskrá aðfangadagsins 
var þétt; ég byrjaði á að fara 
með jólakort og gjafir til fólks 
í þorpinu, en þegar nær dró 
há deginu fór ég með móður
afa mínum út í sveit til að færa 
frændfólki og vinum jóla
glaðning. Hvar sem við kom
um var okkur boðið upp á 
dýrindis kræsingar, auk þess 
sem afi bauð alltaf upp á nammi 
í þessum ferðum, og heim kom 
ég því seinnipartinn úttroðinn af 
kökum og sælgæti – og angandi 
af vindlalykt, því afi reykti Polo 
vindlana sína óspart á meðan við 
ókum á milli bæjanna.

Pabbi átti nokkuð af sauðfé 
sem var á þremur stöðum við 
þorp ið og þangað fór ég með 
honum í gegningar til að flýta 
fyrir, því allt varð að vera búið 
tíman lega fyrir hátíðina. Í göml
um fjárhúsum var megnið af 
fénu og þar byrjuðum við, og það 
tók líka lengstan tímann því þar 
þurfti að leiða hrútana í ærnar 
svo þær sem í stuði voru fengju 
réttan skammt. Í stórum helli 
nokkuð frá þorpinu var síðan 
lítill hópur af ám ásamt hrúti sem 
ekki þurfti aðstoðar við með að 
sinna sínum verkum.

Uppundir hömrum á góðum 
og skjólsælum stað voru síðan 
nokkrar gimbrar ásamt einum 
hrúti. Þangað upp þurftum við að 
bera heytuggu og smá fóðurbæti 

í poka handa þeim. Þar, eins og 
á hinum stöðunum, talaði pabbi 
við fénaðinn rólegum sef andi 
orðum og alls staðar fékk hann 
sömu fallegu móttökurnar. Og 
þarna tók hann kertisstubb úr 
vasa sínum, tyllti honum á góðan 
stað og tendraði með eldspýtu. 
Það var farið að bregða birtu 
þegar við fórum þaðan aftur og 
það var svo fallegt og friðsælt 
að sjá féð sem þarna var vera að 
maula tugguna sína við skímu frá 
einu kerti sem varpaði daufri og 
notalegri birtu yfir skútann og 
hópinn.

Heim vorum við komnir um 
klukkan fimm og þurftum því 
að hafa hraðar hendur við að 
þrífa okkur og fara í sparifötin 
því ekki mátti koma of seint til 
messu! Við fórum öll fjölskyldan 
til aftansöngs klukkan sex í 
kirkjunni sem stendur á fallegum 
stað fyrir ofan þorpið. Þangað 
upp hafði verið rutt snjó úr 
veg snið inu þannig að Land
Roverinn átti ekki í neinum 
vand ræðum. Ósköp fannst mér 
nú þessi messa taka langan tíma, 
en þó var klukkan ekki nema rétt 
um sjö þegar við komum heim 
aftur.

Á meðan mamma og eldri 
systir mín kláruðu undirbúning 
kvöldmáltíðarinnar tókum við 
hin á móti móðurforeldrum mín
um auk tveggja systkina sem 
bjuggu í lítilli íbúð í kjallaranum 
hjá okkur. Það var því stór hópur 
sem átti saman góða stund við 
hátíðarkvöldverð, pakkaopnun, 
jólakortalestur og spjall fram 
eftir kvöldinu.

Ég fékk margar fallegar 
gjafir, ein af þeim var bók um 
músa strákinn Pipp sem var í 
miklu uppáhaldi hjá mér. Ég 
fór út í horn stofunnar, þar sem 
jólatréð stóð, skreið milli þess 
og veggjarins og byrjaði að lesa 
við skímuna frá bubbluperunum. 
Eitthvað voru augnalokin orðin 
þung því ég man næst eftir 
mér þegar mamma snerti mig 
blíðlega til þess að vekja mig, 
láta mig bursta tennurnar og fara 
í bólið – góða nótt ljúfur – góða 
nótt mamma og þið öll, takk fyrir 
gjafirnar og gleðileg jól! 

Brandur Jón Guðjónsson.

Vinningsjólasögurnar 2019:

Í prédikun sinni lagði 
presturinn út af boðun 
Maríu og sagði að Jesús 
hefði verið eingetinn. 

Hann hefði fæðst í fjárhúsi og 
verið lagður í jötu fulla af hlýju 
en stingandi heyi. Þá komu til 
þeirra vitringar eða voru það 
fjárhirðar og færðu barninu gjafir. 
Það var líka stjarna á himni. 
Brynjólfur sat með konunni sinni 
á bekknum. Honum leiddust 

Brynjólfur bærði varirnar
kirkjuferðir og honum fannst 
kirkjubekkir harðir. En hann hélt 
í hefðina á aðfangadag. Alveg 
frá því hann var drengur hafði 
hann farið í messu á aðfanga
dagskvöld hvernig sem viðraði. 
Honum fannst þessi tilfinning 
svo upplífgandi þrátt fyrir allt. 
Hann hélt á sálmabókinni af 
skyldurækni og opnaði hana 
á viðeigandi stöðum en söng 
ekki. Hann var laglaus nema á 

fylleríum. Þá söng hann manna 
hæst og naut þess í botn. Nú 
var komið að messulokum og 
Heims um ból um það bil að 
fylla kirkjuna með orgelleik og 
margróma röddum. Brynjólfur 
bærði varirnar, lagði sálmabókina 
frá sér, horfði niður fyrir sig og 
tók þétt í hönd konu sinnar. Svo 
leystu tárin gleðina úr læðingi. 

Jón Özur Snorrason
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Gleðilega hátíð
Starfsfólk Mjólkursamsölunnar á Selfossi 
sendir viðskiptavinum og framleiðendum
sínar bestu jóla- og nýárskveðjur.

Ríkið, það er ég!“ er haft 
eftir Loðvík 14., konungi 
Frakklands frá barnsaldri 

til dauðadags. Loðvík hafði 
gríðarleg völd og jók miðstýr-
ingu sína á valdatímanum. Hann 
var einvaldur. Blessunarlega eru 
tímar einveldis flestum horfnir, 
a.m.k. getum við Íslendingar 
þakkað fyrir að hafa lýðræði. 

Lýðræði fylgja vandamál, 
eins og öðrum stjórnarháttum, 
en þó er innbyggð í lýðræðið 
sjálfvirk leiðrétting. Það kunna 
að koma upp gallar í stjórnkerf-
inu, eða óhæfir einstaklingar eða 
hópar að ná völdum – og lengi 
getur vont versnað – en að lok-
um er þeim rutt úr vegi þegar 
þegnarnir ná áttum og hreinsar 
af sér óværuna. 

Íbúarnir eru 
sveitarfélagið
Sveitarfélagið, það eru íbúarnir. 
Það er til fyrir íbúana, starfar í 
umboði þeirra og er á ábyrgð 
þeirra þegar upp er staðið. Þeir 
velja sér fólk til að passa upp á 
hlutina fyrir sig – svo vitnað sé 
í sveitarstjórnarlög: „Með stjórn 
sveitarfélaga fara sveitarstjórnir 
sem kjörnar eru lýðræðislegri 
kosningu af íbúum þeirra sam-
kvæmt lögum um kosningar til 
sveitarstjórna.“

Gott lýðræði byggir á því að 
íbúarnir hafi  upplýsingar um 
framgang mála í sveitarfélagi 

sínu og hafi greiða leið til koma 
athugasemdum á framfæri. Það 
er því forgangsverkefni, til að 
tryggja lýðræðislega stjórn-
sýslu, að upplýsingaleiðir séu 
greiðar. Miklu skiptir líka að 
vel upplýstir íbúar láti sig mál-
in varða, að þeir skipti sér af og 
leggi sitt af mörkum. Það ætti 
að teljast sjálfsagt, því að mál 
sveitarfélagsins eru sannarlega 
hagsmunir íbúanna.

Sveitarfélagið er til fyrir íbú-
ana. Af þeim sökum á öll þjón-
usta sveitarfélagsins að miðast 
við að uppfylla þarfir íbúanna 
sem best og tryggja velferð 
þeirra. Það er ekki alltaf einfalt, 
kröfur íbúa eru ólíkar, kröfurnar 
breytast með tímanum og skatt-
tekjur eru takmarkaðar. Sveitar-
félagið gerir ekki margt nema að 
hafa til þess tekjur frá sköttum 
og þjónustugjöldum. Það er fín 
lína sem sveitarstjórn þarf að 
þræða þegar hún vegur og metur 
kröfur sem íbúar gera um bætta 
þjónustu á móti kröfum um 
lægri skatta og gjöld.

Þjónusta, skattar og gjöld
Skattar standa straum af marg-
víslegri þjónustu sveitarfé-
lagsins. Kostnaður við hvert 
leikskólapláss í sveitarfélaginu 
er að jafnaði rúmlega 200 þús-
und krónur á mánuði, sem er 
ekki meira en gengur og gerist 
annarsstaðar. Leikskólagjöld 
standa undir u.þ.b. 15% af þeim 
kostnaði og um 85% þurfa þá að 
greiðast af skatttekjum. Sorp-
gjöld í Árborg eru há, en þau eru 
hinsvegar nálægt því að standa 
undir kostnaði og eru lítt niður-
greidd af öðrum sköttum. Til að 

lækka sorpgjöld þurfa bæjaryfir-
völd að leita hagkvæmari leiða í 
sorpmálum – og íbúar að leggja 
sig fram um að flokka sem allra 
best, í eigin þágu.

Íbúar kunna að meta góða 
þjónustu. Góðri þjónustu er 
ætlað að bæta velferð, fjölga 
tækifærum, auka ánægju og al-
mennt séð auðga líf íbúa. Allra 
helst viljum við að góð þjónusta 
tryggi börnum okkar hamingju 
og þroska með tækifærum fyrir 
alla. Sveitarfélagið Árborg hef-
ur metnað til þess að þjónusta 
börnin þannig að ólíkir einstak-
lingar fái stuðning við hæfi svo 
að mannkostir allra fái að njóta 
sín – þarna viljum við auka 
þjónustuna.

Því meiri og betri þjónustu 
sem sveitarfélagið veitir, því 
meiri skatttekjur þurfa að koma 
frá íbúum – nema fundnar séu 
leiðir til að sinna hlutverkum 
sveitarfélagsins með skilvirk-
ari og hagkvæmari hætti. Það 
er í þágu góðrar þjónustu að 
bæta nýtingu fjármuna í rekstri 
sveitarfélagsins, að fá meira fyr-
ir minna.

Gott fólk – og  
stafræna byltingin
Mikilvægt er að vel sé gætt að 
mönnun, stjórnun og starfs-
mannamálum og má benda á 
að launakostnaður er um 60% 
af heildarkostnaði sveitarfélaga 
fyrir fjármagnsliði. Hjá Árborg 
er þetta u.þ.b. fimm og hálfur 
milljarður á ári. Þarna eru stóru 
tölurnar. Að ráða fólk og hirða 
ekki vel um það – það er að 
kasta peningum.

Það er mikilvægt að starfs-

Framtíðin er hér

fólk fái góðan aðbúnað, tæki 
og tól til að geta skilað sínum 
störfum sem allra best. Í dag 
eru mikilvægustu tólin byggð 
á stafrænni tækni – fjórðu iðn-
byltingunni. Stafræn tækni býð-
ur upp á lausnir sem jafnvel geta 
margfaldað afköst starfsmanna. 
Það má því miklu til kosta að 
finna og innleiða þær stafrænu 
lausnir sem bjóðast – til að bæta 
árangur, skilvirkni og rekstur. 

Stafrænar lausnir bjóða okk-
ur að gera gjörbyltingu á sjálfri 
þjónustunni. Kortagrunnar, vef-
lausnir, snjalltækni og sjálfvirkni 
er meðal þess sem gefur kost 
á betri þjónustu á hagkvæmari 
hátt. Við þurfum að leggja of-
uráherslu á að nýta okkur þessa 
þróun. Störf munu breytast hratt 
í stafrænu byltingunni og því er 
mikilvægt að gæta vel að starfs-
þróun og tækifærum starfsfólks 
til menntunar í starfi.

Það er gleðiefni að nú í des-
ember skuli opnuð ný vefsíða 
Sveitarfélagsins Árborgar. Íbú-
um verður boðið að koma að 
því að fullgera þennan vef, með 
athugasemdum og víðtækri not-
endaprófun. Með þessum hætti 
verður vefurinn best sniðinn að 
þörfum íbúa.

Vel hefur tekist til með gerð 
vefjarins og í framhaldinu verð-
ur lögð áhersla á að þróa vef-
inn frekar þannig að auka megi 
þjónustu, flýta úrvinnslu og 
bæta upplýsingagjöf. Fljótlega 
verður t.d. lokið við að koma 
öllum umsóknum á rafrænt 
form. Nú í desember var ráðinn 
verkefnastjóri stafrænnar þróun-
ar til sveitarfélagsins og er það 
liður í innleiðingu stafrænna 
lausna og framþróun þjónustu á 
Árborgarvefnum.

Litið yfir veginn í lok árs
Margt hefur áunnist í málum 
sveitarfélagsins á árinu sem er 
að líða. Um er að ræða langa 
talningu þó aðeins sé stiklað á 
stóru.

Hafin er bygging á nýjum 
leikskóla við Engjaland og 
glæsilegu fjölnota íþróttahúsi 
við Engjaveg. Leikskólaplássum 
var fjölgað um 10% með nýju 
viðbótarhúsnæði og undirbún-
ingur að byggingu nýs grunn-
skóla er langt kominn. Á árinu 
hófst vinna við nýtt aðalskipulag 
og sala á lóðum í Björkurstykki. 
Þá var fyrsta skóflustunga tekin 

að nýju hjúkrunarheimili. Fjöru-
stígurinn við ströndina var mal-
bikaður.

Nýtt skipurit sveitarfélags-
ins var samþykkt og innleitt. 
Sett var upp og mönnuð ný 
framkvæmda- og tæknideild á 
mannvirkja- og umhverfissviði. 
Ráðið hefur verið í nýjar stöð-
ur, þar á meðal mannauðsstjóra, 
bæjarritara og verkefnisstjóra 
snemmtækrar íhlutunar í þágu 
barna. Auk þess hefur verið 
endurmannað í ýmsar stöð-
ur sviðsstjóra og stjórnenda. 
Breytingar hafa verið gerðar á 
húsnæði ráðhúss og bókasafns 
og þjónustumóttakan flutt á 
fyrstu hæð.

Jafnlaunavottun var unn-
in á árinu og henni lokið, en 
það var mikið grettistak. Nýtt 
stafrænt mannauðskerfi H3 
var tekið í notkun og verður til 
mikilla framfara þegar það hef-
ur að fullu verið innleitt. Ný 
heimasíða var unnin á árinu og 
krafðist mikils af starfsfólki. 
Umsóknum til byggingafulltrúa 
var komið í rafrænt horf og fest 
voru kaup á landupplýsingakerfi 
og eftirlitskerfi með eignum og 
framkvæmdum.

Undirritaður var samningur 
um Framfaravog sveitarfélaga 
og einnig um Heilsueflandi sam-
félag og miða báðir samningar 
að aukinni velferð íbúa. Unnið 
hefur verið að viðbragðsáætlun 
við samfélagslegum áföllum 
sem lokið verður á næsta ári. 
Tekin var upp flokkun á lífrænu 
sorpi á mettíma og hafinn var 
útflutningur á brennanlegum 
úrgangi til orkuendurvinnslu. Þá 
hefur mikil vinna farið fram við 
undirbúning að nýrri hreinsistöð 
fráveitu við Ölfusá og tilheyr-
andi umhverfismat.

Fram veginn – með  
íbúum, í þágu íbúa
Aukin þjónusta, betri upplýs-
ingagjöf og hagkvæmari rekstur 
er takmark okkar. Leiðin er 
vörðuð tækifærum stafrænnar 
þróunar. Drifkrafturinn verð-
ur þekking íbúa og starfsfólks 
sveitarfélagsins og greið mann-
leg samskipti. Við ætlum fram 
á við!

Ég þakka íbúum árið sem er 
að líða og óska ykkur gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi 
árum.

Gísli Halldór.  
Halldórsson 
 
Bæjarstjóri 
Árborgar

Mynd: Hlöðver Þorsteinsson, Eyrarbakki
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Báran, stéttarfélag sendir félags-
mönnum og fjölskyldum þeirra bestu 
óskir um gleðileg jól, farsæld og frið 

á komandi ári með þökk fyrir  
samskiptin á liðnu ári.

STJÓRNENDAFÉLAG

SUÐURLANDS

Óskum félögum okkar og 
landsmönnum öllum gleðilegrar 

hátíðar og farsældar á komandi ári.

Þökkum fyrir árið sem er að líða

Óskum öllum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi ár

Þökkum fyrir líðandi ár

Þið fáið gjafabréfin hjá okkur. 
Snyrtistofan Metta

Jólakveðjur, 
María og Guðný

S: 482 1616

Það er með auðmýkt og 
þakklæti í hjarta sem ég 
horfi til baka og rifja upp 

öflugt og viðburðaríkt starfsár 
Krabbameinsfélags Árnessýslu.  
Það hefur verið markmið félags-
ins síðustu fjögur ár að efla þjón-
ustu í heimabyggð og mæta fólki 
í þeirra umhverfi. Á fjölbreyttan 
hátt og með einstakri aðstoð 
bæði einstaklinga, fyrirtækja, 
félagasamtaka og Krabbameins-
félags Íslands höfum við tekið 
stór skref í átt að markmiðinu 
og stöðugt er þjónustan í heima-
byggð að eflast. Slík þjónusta 
byggist upp út frá þörfinni, sem 
við höfum sannanlega fundið að 
er til staðar og erum við stolt af 
því öfluga starfi sem við höfum 
náð að byggja upp. 

Félagið hefur kappkostað 
að veita alla þjónustu, fræðslu 
og stuðning fólki að kostnaðar-
lausu og hefur félagið því efnt til 
fjáröflunar síðustu tvö ár í formi 
Bleika boðsins sem haldið hefur 
verið í október. Stuðningurinn 
og samhugurinn sem félagið 
finnur frá samfélaginu í heild er 
kemur að framlögum í formi fjár 
eða annarra gjafa, er ólýsanleg-
ur og erum við innilega þakklát 
fyrir stuðninginn. Auk hins mik-

ilvæga fjölda skráðra félaga sem 
greiða árgjald til félagsins hefur 
félagið einnig notið ríkulegra 
styrkja frá ýmsum félagasam-
tökum sem nýtist í starfsemi 
félagsins. 

Virkum félagsmönnum hef-
ur fjölgað á árinu og fögnum 
við því en á sama tíma erum 
við döpur yfir hversu algengur 
sjúkdómur krabbamein er orðið. 
Aukning virkra félaga gefur 
okkur þó staðfestingu á að fleiri 
nýta sér stuðninginn sem félag-
ið býður uppá og fleiri þiggja 
að vera hluti af samfélagi sem 
byggir á samhug og samkennd.  

Gleðistundirnar hafa verið 
margar á árinu en einnig höfum 
við upplifað sára og erfiða tíma 
þegar við höfum kvatt góða fé-
laga sem hafa látist af völdum 
krabbameins. Það er ekki síst 
á þeim tímum sem við finnum 
fyrir mikilvægi starfseminnar og 
fólksins sem myndar þetta öfl-
uga félag sem við höfum byggt 
upp. Samhugurinn, samstaðan 
og styrkurinn sem við njótum 
hvert frá öðru er það sem gerir 
félagið okkar að því samfélagi 
sem við erum svo stolt af og 
þakklát að tilheyra. 

Við höldum ótrauð áfram 

á komandi starfsári og viljum 
byggja upp enn sterkara og öfl-
ugra félag. Því markmiði náum 
við með þátttöku samfélagsins 
í heild, með virkni og þátttöku 
í viðburðum á vegum félagsins 
og við ætlum að setja okkur enn 
háleitari markmið. Eitt af mark-
miðunum er að efla karlastarfið 
innan félagsins með fjölbreyttri 
dagskrá, bæði fræðslu og öðrum 
viðburðum. Auk þess verður því 
öfluga starfi, sem nú þegar er 
til staðar, gefið byr undir báða 
vængi og áfram vinnum við að 
því að stuðla að aukinni þjón-
ustu í heimabyggð. 

Fylgjast má með fréttum og 
starfsemi félagsins á Facebook-
síðu félagsins, Krabbameinsfé-
lag Árnessýslu, hafa samband 
við Erlu Sigurjónsdóttur starfs-
mann félagsins í síma 780 0300 
eða senda okkur tölvupóst á 
arnessysla@krabb.is.

Fyrir hönd félagsins sendum 
við bestu óskir um gleðilega 
hátíð og óskir um góða heilsu á 
nýju ári. 

 
Svanhildur Ólafsdóttir, 

 formaður Krabbameinsfélags 
Árnessýslu. 

Viðburðaríkt starfsár Krabbameinsfélags 
Árnessýslu að baki

Í Selfossprestakalli hafa orðið 
breytingar á skipan presta.  

Ninna Sif Svavarsdóttir hefur 
verið skipaður sóknarprestur í 
Hveragerðisprestakalli og tók 
við embættinu 1. desember 
sl.  Í hennar stað hefur Gunn-
ar Jóhannesson verið skipaður 
í embættið og mun sinna því 
meðan unnið er að auglýsingu 
og ráðningu í embættið.  Gunnar 
þjónaði áður í Hofsós- og Hóla-
prestakalli, í Noregi og nú síðast 
í Hveragerði.  Við bjóðum hann 
velkominn til starfa.

Gaman er einnig að geta þess 
að Selfosskirkja hefur hafið það 
ferli að verða græn kirkja.  Í því 
ferli þarf að uppfylla ákveðin 
skilyrði af gátlista umhverfis-
starfs Þjóðkirkjunnar sem ber 
heitið ,,Græni söfnuðurinn 

okkar.“  Selfosskirkja fékk um 
daginn heimsókn frá Halldóri 
Reynissyni sem er í umhverfis-
nefnd Þjóðkirkjunnar og fékk 
Selfosskirkja viðurkenninguna 
,,Á grænni leið“ og þarf ekki 
að uppfylla nema nokkur atriði 

í viðbót til þess að verða grænn 
söfnuður og er myndin tekin af 
því tilefni.

Guðbjörg Arnardóttir, 
sóknarprestur.

Breytingar á skipan presta í 
Selfossprestakalli
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Gleðilega hátíð
Starfsfólk Mjólkursamsölunnar á Selfossi 
sendir viðskiptavinum og framleiðendum
sínar bestu jóla- og nýárskveðjur.

Ríkið, það er ég!“ er haft 
eftir Loðvík 14., konungi 
Frakklands frá barnsaldri 

til dauðadags. Loðvík hafði 
gríðarleg völd og jók miðstýr-
ingu sína á valdatímanum. Hann 
var einvaldur. Blessunarlega eru 
tímar einveldis flestum horfnir, 
a.m.k. getum við Íslendingar 
þakkað fyrir að hafa lýðræði. 

Lýðræði fylgja vandamál, 
eins og öðrum stjórnarháttum, 
en þó er innbyggð í lýðræðið 
sjálfvirk leiðrétting. Það kunna 
að koma upp gallar í stjórnkerf-
inu, eða óhæfir einstaklingar eða 
hópar að ná völdum – og lengi 
getur vont versnað – en að lok-
um er þeim rutt úr vegi þegar 
þegnarnir ná áttum og hreinsar 
af sér óværuna. 

Íbúarnir eru 
sveitarfélagið
Sveitarfélagið, það eru íbúarnir. 
Það er til fyrir íbúana, starfar í 
umboði þeirra og er á ábyrgð 
þeirra þegar upp er staðið. Þeir 
velja sér fólk til að passa upp á 
hlutina fyrir sig – svo vitnað sé 
í sveitarstjórnarlög: „Með stjórn 
sveitarfélaga fara sveitarstjórnir 
sem kjörnar eru lýðræðislegri 
kosningu af íbúum þeirra sam-
kvæmt lögum um kosningar til 
sveitarstjórna.“

Gott lýðræði byggir á því að 
íbúarnir hafi  upplýsingar um 
framgang mála í sveitarfélagi 

sínu og hafi greiða leið til koma 
athugasemdum á framfæri. Það 
er því forgangsverkefni, til að 
tryggja lýðræðislega stjórn-
sýslu, að upplýsingaleiðir séu 
greiðar. Miklu skiptir líka að 
vel upplýstir íbúar láti sig mál-
in varða, að þeir skipti sér af og 
leggi sitt af mörkum. Það ætti 
að teljast sjálfsagt, því að mál 
sveitarfélagsins eru sannarlega 
hagsmunir íbúanna.

Sveitarfélagið er til fyrir íbú-
ana. Af þeim sökum á öll þjón-
usta sveitarfélagsins að miðast 
við að uppfylla þarfir íbúanna 
sem best og tryggja velferð 
þeirra. Það er ekki alltaf einfalt, 
kröfur íbúa eru ólíkar, kröfurnar 
breytast með tímanum og skatt-
tekjur eru takmarkaðar. Sveitar-
félagið gerir ekki margt nema að 
hafa til þess tekjur frá sköttum 
og þjónustugjöldum. Það er fín 
lína sem sveitarstjórn þarf að 
þræða þegar hún vegur og metur 
kröfur sem íbúar gera um bætta 
þjónustu á móti kröfum um 
lægri skatta og gjöld.

Þjónusta, skattar og gjöld
Skattar standa straum af marg-
víslegri þjónustu sveitarfé-
lagsins. Kostnaður við hvert 
leikskólapláss í sveitarfélaginu 
er að jafnaði rúmlega 200 þús-
und krónur á mánuði, sem er 
ekki meira en gengur og gerist 
annarsstaðar. Leikskólagjöld 
standa undir u.þ.b. 15% af þeim 
kostnaði og um 85% þurfa þá að 
greiðast af skatttekjum. Sorp-
gjöld í Árborg eru há, en þau eru 
hinsvegar nálægt því að standa 
undir kostnaði og eru lítt niður-
greidd af öðrum sköttum. Til að 

lækka sorpgjöld þurfa bæjaryfir-
völd að leita hagkvæmari leiða í 
sorpmálum – og íbúar að leggja 
sig fram um að flokka sem allra 
best, í eigin þágu.

Íbúar kunna að meta góða 
þjónustu. Góðri þjónustu er 
ætlað að bæta velferð, fjölga 
tækifærum, auka ánægju og al-
mennt séð auðga líf íbúa. Allra 
helst viljum við að góð þjónusta 
tryggi börnum okkar hamingju 
og þroska með tækifærum fyrir 
alla. Sveitarfélagið Árborg hef-
ur metnað til þess að þjónusta 
börnin þannig að ólíkir einstak-
lingar fái stuðning við hæfi svo 
að mannkostir allra fái að njóta 
sín – þarna viljum við auka 
þjónustuna.

Því meiri og betri þjónustu 
sem sveitarfélagið veitir, því 
meiri skatttekjur þurfa að koma 
frá íbúum – nema fundnar séu 
leiðir til að sinna hlutverkum 
sveitarfélagsins með skilvirk-
ari og hagkvæmari hætti. Það 
er í þágu góðrar þjónustu að 
bæta nýtingu fjármuna í rekstri 
sveitarfélagsins, að fá meira fyr-
ir minna.

Gott fólk – og  
stafræna byltingin
Mikilvægt er að vel sé gætt að 
mönnun, stjórnun og starfs-
mannamálum og má benda á 
að launakostnaður er um 60% 
af heildarkostnaði sveitarfélaga 
fyrir fjármagnsliði. Hjá Árborg 
er þetta u.þ.b. fimm og hálfur 
milljarður á ári. Þarna eru stóru 
tölurnar. Að ráða fólk og hirða 
ekki vel um það – það er að 
kasta peningum.

Það er mikilvægt að starfs-

Framtíðin er hér

fólk fái góðan aðbúnað, tæki 
og tól til að geta skilað sínum 
störfum sem allra best. Í dag 
eru mikilvægustu tólin byggð 
á stafrænni tækni – fjórðu iðn-
byltingunni. Stafræn tækni býð-
ur upp á lausnir sem jafnvel geta 
margfaldað afköst starfsmanna. 
Það má því miklu til kosta að 
finna og innleiða þær stafrænu 
lausnir sem bjóðast – til að bæta 
árangur, skilvirkni og rekstur. 

Stafrænar lausnir bjóða okk-
ur að gera gjörbyltingu á sjálfri 
þjónustunni. Kortagrunnar, vef-
lausnir, snjalltækni og sjálfvirkni 
er meðal þess sem gefur kost 
á betri þjónustu á hagkvæmari 
hátt. Við þurfum að leggja of-
uráherslu á að nýta okkur þessa 
þróun. Störf munu breytast hratt 
í stafrænu byltingunni og því er 
mikilvægt að gæta vel að starfs-
þróun og tækifærum starfsfólks 
til menntunar í starfi.

Það er gleðiefni að nú í des-
ember skuli opnuð ný vefsíða 
Sveitarfélagsins Árborgar. Íbú-
um verður boðið að koma að 
því að fullgera þennan vef, með 
athugasemdum og víðtækri not-
endaprófun. Með þessum hætti 
verður vefurinn best sniðinn að 
þörfum íbúa.

Vel hefur tekist til með gerð 
vefjarins og í framhaldinu verð-
ur lögð áhersla á að þróa vef-
inn frekar þannig að auka megi 
þjónustu, flýta úrvinnslu og 
bæta upplýsingagjöf. Fljótlega 
verður t.d. lokið við að koma 
öllum umsóknum á rafrænt 
form. Nú í desember var ráðinn 
verkefnastjóri stafrænnar þróun-
ar til sveitarfélagsins og er það 
liður í innleiðingu stafrænna 
lausna og framþróun þjónustu á 
Árborgarvefnum.

Litið yfir veginn í lok árs
Margt hefur áunnist í málum 
sveitarfélagsins á árinu sem er 
að líða. Um er að ræða langa 
talningu þó aðeins sé stiklað á 
stóru.

Hafin er bygging á nýjum 
leikskóla við Engjaland og 
glæsilegu fjölnota íþróttahúsi 
við Engjaveg. Leikskólaplássum 
var fjölgað um 10% með nýju 
viðbótarhúsnæði og undirbún-
ingur að byggingu nýs grunn-
skóla er langt kominn. Á árinu 
hófst vinna við nýtt aðalskipulag 
og sala á lóðum í Björkurstykki. 
Þá var fyrsta skóflustunga tekin 

að nýju hjúkrunarheimili. Fjöru-
stígurinn við ströndina var mal-
bikaður.

Nýtt skipurit sveitarfélags-
ins var samþykkt og innleitt. 
Sett var upp og mönnuð ný 
framkvæmda- og tæknideild á 
mannvirkja- og umhverfissviði. 
Ráðið hefur verið í nýjar stöð-
ur, þar á meðal mannauðsstjóra, 
bæjarritara og verkefnisstjóra 
snemmtækrar íhlutunar í þágu 
barna. Auk þess hefur verið 
endurmannað í ýmsar stöð-
ur sviðsstjóra og stjórnenda. 
Breytingar hafa verið gerðar á 
húsnæði ráðhúss og bókasafns 
og þjónustumóttakan flutt á 
fyrstu hæð.

Jafnlaunavottun var unn-
in á árinu og henni lokið, en 
það var mikið grettistak. Nýtt 
stafrænt mannauðskerfi H3 
var tekið í notkun og verður til 
mikilla framfara þegar það hef-
ur að fullu verið innleitt. Ný 
heimasíða var unnin á árinu og 
krafðist mikils af starfsfólki. 
Umsóknum til byggingafulltrúa 
var komið í rafrænt horf og fest 
voru kaup á landupplýsingakerfi 
og eftirlitskerfi með eignum og 
framkvæmdum.

Undirritaður var samningur 
um Framfaravog sveitarfélaga 
og einnig um Heilsueflandi sam-
félag og miða báðir samningar 
að aukinni velferð íbúa. Unnið 
hefur verið að viðbragðsáætlun 
við samfélagslegum áföllum 
sem lokið verður á næsta ári. 
Tekin var upp flokkun á lífrænu 
sorpi á mettíma og hafinn var 
útflutningur á brennanlegum 
úrgangi til orkuendurvinnslu. Þá 
hefur mikil vinna farið fram við 
undirbúning að nýrri hreinsistöð 
fráveitu við Ölfusá og tilheyr-
andi umhverfismat.

Fram veginn – með  
íbúum, í þágu íbúa
Aukin þjónusta, betri upplýs-
ingagjöf og hagkvæmari rekstur 
er takmark okkar. Leiðin er 
vörðuð tækifærum stafrænnar 
þróunar. Drifkrafturinn verð-
ur þekking íbúa og starfsfólks 
sveitarfélagsins og greið mann-
leg samskipti. Við ætlum fram 
á við!

Ég þakka íbúum árið sem er 
að líða og óska ykkur gleðilegra 
jóla og farsældar á komandi 
árum.

Gísli Halldór.  
Halldórsson 
 
Bæjarstjóri 
Árborgar

Mynd: Hlöðver Þorsteinsson, Eyrarbakki
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Báran, stéttarfélag sendir félags-
mönnum og fjölskyldum þeirra bestu 
óskir um gleðileg jól, farsæld og frið 

á komandi ári með þökk fyrir  
samskiptin á liðnu ári.

STJÓRNENDAFÉLAG

SUÐURLANDS

Óskum félögum okkar og 
landsmönnum öllum gleðilegrar 

hátíðar og farsældar á komandi ári.

Þökkum fyrir árið sem er að líða

Óskum öllum gleðilegra 
jóla og farsæls komandi ár

Þökkum fyrir líðandi ár

Þið fáið gjafabréfin hjá okkur. 
Snyrtistofan Metta

Jólakveðjur, 
María og Guðný

S: 482 1616

Það er með auðmýkt og 
þakklæti í hjarta sem ég 
horfi til baka og rifja upp 

öflugt og viðburðaríkt starfsár 
Krabbameinsfélags Árnessýslu.  
Það hefur verið markmið félags-
ins síðustu fjögur ár að efla þjón-
ustu í heimabyggð og mæta fólki 
í þeirra umhverfi. Á fjölbreyttan 
hátt og með einstakri aðstoð 
bæði einstaklinga, fyrirtækja, 
félagasamtaka og Krabbameins-
félags Íslands höfum við tekið 
stór skref í átt að markmiðinu 
og stöðugt er þjónustan í heima-
byggð að eflast. Slík þjónusta 
byggist upp út frá þörfinni, sem 
við höfum sannanlega fundið að 
er til staðar og erum við stolt af 
því öfluga starfi sem við höfum 
náð að byggja upp. 

Félagið hefur kappkostað 
að veita alla þjónustu, fræðslu 
og stuðning fólki að kostnaðar-
lausu og hefur félagið því efnt til 
fjáröflunar síðustu tvö ár í formi 
Bleika boðsins sem haldið hefur 
verið í október. Stuðningurinn 
og samhugurinn sem félagið 
finnur frá samfélaginu í heild er 
kemur að framlögum í formi fjár 
eða annarra gjafa, er ólýsanleg-
ur og erum við innilega þakklát 
fyrir stuðninginn. Auk hins mik-

ilvæga fjölda skráðra félaga sem 
greiða árgjald til félagsins hefur 
félagið einnig notið ríkulegra 
styrkja frá ýmsum félagasam-
tökum sem nýtist í starfsemi 
félagsins. 

Virkum félagsmönnum hef-
ur fjölgað á árinu og fögnum 
við því en á sama tíma erum 
við döpur yfir hversu algengur 
sjúkdómur krabbamein er orðið. 
Aukning virkra félaga gefur 
okkur þó staðfestingu á að fleiri 
nýta sér stuðninginn sem félag-
ið býður uppá og fleiri þiggja 
að vera hluti af samfélagi sem 
byggir á samhug og samkennd.  

Gleðistundirnar hafa verið 
margar á árinu en einnig höfum 
við upplifað sára og erfiða tíma 
þegar við höfum kvatt góða fé-
laga sem hafa látist af völdum 
krabbameins. Það er ekki síst 
á þeim tímum sem við finnum 
fyrir mikilvægi starfseminnar og 
fólksins sem myndar þetta öfl-
uga félag sem við höfum byggt 
upp. Samhugurinn, samstaðan 
og styrkurinn sem við njótum 
hvert frá öðru er það sem gerir 
félagið okkar að því samfélagi 
sem við erum svo stolt af og 
þakklát að tilheyra. 

Við höldum ótrauð áfram 

á komandi starfsári og viljum 
byggja upp enn sterkara og öfl-
ugra félag. Því markmiði náum 
við með þátttöku samfélagsins 
í heild, með virkni og þátttöku 
í viðburðum á vegum félagsins 
og við ætlum að setja okkur enn 
háleitari markmið. Eitt af mark-
miðunum er að efla karlastarfið 
innan félagsins með fjölbreyttri 
dagskrá, bæði fræðslu og öðrum 
viðburðum. Auk þess verður því 
öfluga starfi, sem nú þegar er 
til staðar, gefið byr undir báða 
vængi og áfram vinnum við að 
því að stuðla að aukinni þjón-
ustu í heimabyggð. 

Fylgjast má með fréttum og 
starfsemi félagsins á Facebook-
síðu félagsins, Krabbameinsfé-
lag Árnessýslu, hafa samband 
við Erlu Sigurjónsdóttur starfs-
mann félagsins í síma 780 0300 
eða senda okkur tölvupóst á 
arnessysla@krabb.is.

Fyrir hönd félagsins sendum 
við bestu óskir um gleðilega 
hátíð og óskir um góða heilsu á 
nýju ári. 

 
Svanhildur Ólafsdóttir, 

 formaður Krabbameinsfélags 
Árnessýslu. 

Viðburðaríkt starfsár Krabbameinsfélags 
Árnessýslu að baki

Í Selfossprestakalli hafa orðið 
breytingar á skipan presta.  

Ninna Sif Svavarsdóttir hefur 
verið skipaður sóknarprestur í 
Hveragerðisprestakalli og tók 
við embættinu 1. desember 
sl.  Í hennar stað hefur Gunn-
ar Jóhannesson verið skipaður 
í embættið og mun sinna því 
meðan unnið er að auglýsingu 
og ráðningu í embættið.  Gunnar 
þjónaði áður í Hofsós- og Hóla-
prestakalli, í Noregi og nú síðast 
í Hveragerði.  Við bjóðum hann 
velkominn til starfa.

Gaman er einnig að geta þess 
að Selfosskirkja hefur hafið það 
ferli að verða græn kirkja.  Í því 
ferli þarf að uppfylla ákveðin 
skilyrði af gátlista umhverfis-
starfs Þjóðkirkjunnar sem ber 
heitið ,,Græni söfnuðurinn 

okkar.“  Selfosskirkja fékk um 
daginn heimsókn frá Halldóri 
Reynissyni sem er í umhverfis-
nefnd Þjóðkirkjunnar og fékk 
Selfosskirkja viðurkenninguna 
,,Á grænni leið“ og þarf ekki 
að uppfylla nema nokkur atriði 

í viðbót til þess að verða grænn 
söfnuður og er myndin tekin af 
því tilefni.

Guðbjörg Arnardóttir, 
sóknarprestur.

Breytingar á skipan presta í 
Selfossprestakalli
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Nú líður að jólum og 
mörg okkar hefur 
hlakk að til í langan 
tíma. Jólin eru sann

ar lega töfrandi tími þar sem 
gleði og hamingja ráða ríkjum. 
Þegar við sjáum snjó inn falla 
hægt og rólega til jarðar og 
mynda hvítt teppi yfir öllu 
kemur oft upp í huga okkar 
orðið „jólasnjór“. Börnin sem 
koma út í snjóinn hoppa hæð 
sína í loft upp af kæti og draum
ur margra fullorðinna er að fá 
hvít jól.

Nú þegar myrkrið sækir sem 
harðast að okkur eru jólaljósin 
kær komin upplyfting. Sigur 
ljóss ins er allsráðandi og jóla
ljós in sem lýsa upp tilveruna 
ylja okkur einnig að innan. Við 
sækjum í ljósin og þau leiða 
okkur áfram. Fallega skreytt 
hús og ljósum prýddir garðar 
verða til þess að við sækjum 
í að fara og skoða þau. Þetta 
er hluti af töfrum jólanna og 
sjálf getum við fundið fyrir 
þessum töfrum ef aðeins við 
leyfum okkur að vera opin 
fyrir þeim. Þannig getum við 
upplifað barnslega gleði sem 
fyllir hjörtun sem færir okkur 
tilhlökkun fyrir aðfanga degi 

Jólahugleiðing
sem svo einungis magnast upp 
dag frá degi. Yfir jólin koma 
fjölskyldur gjarnan saman og 
halda hátíðina gleðilega. Mörg 
okkar leggja leið sína í kirkju 
og að athöfn lokinni er farið 
frá kirkjunni með fullt hjarta 
af friðarboðskap Jesú Krists. 
Þegar kirkjuklukkurnar hringja 
svo inn jólin situr fólk gjarnan 
tilbúið í sínu fínasta pússi við 
matar borðið og óskar hvert 
öðru gleðilegra jóla áður en 
veisl an hefst. Þannig færist 
friður jólanna hægt og rólega 
yfir okkur og yfirtekur hjörtun.

Þetta er sannarlega veruleiki 
sumra fjölskyldna en jólunum 
fylgir líka önnur hlið.

Jólin geta líka verið tími 
þar sem við upplifum mikla 
spennu, og ekki endilega góða 
spennu. Það er búið að búa til 
ákveðna glansmynd af jólunum 
sem gerir það að verkum að við 
finnum okkur knúin til þess að 
snúa heimilinu okkar á hvolf. 
Við verðum að taka út úr öllum 
skápum, þvo og hreinsa, taka 
til og henda hlutum sem eru 
ekki lengur eins og nýir. Við 
verðum jú að hafa allt hreint 
og fínt áður en jólin ganga í 
garð. En ekki nóg með það að 

allt verður að vera hreint og 
fínt heldur verðum við líka að 
vera búin að baka að minnsta 
kosti sex sortir af smákökum, 
gera þrjár tegundir af ís, útbúa 
fáeinar tertur og auðvitað má 
ekki gleyma laufabrauðinu 
og heimagerða konfektinu. 
Svo þarf vissulega að sjá til 
þess að það sé til svo mikið af 
drykkjum að ekki þarf að fara 
í búðina fyrr en um næstu jól. 

Svo er auðvitað afskaplega 
mikilvægt að bæta aðeins 
við í nammiskápinn svona ef 
hugsanlegt er að eitthvað af 
ofantöldu skyldi nú klárast. 
Fyrir utan allt þetta þarf 
svo nauðsynlega að kaupa 
aðeins meira jólaskraut, fleiri 
jólaseríur og auðvitað jólagjafir 
sem kosta tugi þúsunda hver og 
helst allt merkjavara svo allir 
verði sáttir með sitt.

Þessi þróun er að vissu leyti 
skiljanleg. Skilaboð sam félags
ins, fjölmiðla og verslunar
eigenda eru öll á þann veg að 
við verðum að kaupa meira og 
meira. Það gamla dugar ekki 
lengur jafnvel þótt það sé í 
fullkomnu lagi. Það er komin 
ný útgáfa og hana þarf að 
kaupa.

Í lúkasarguðspjalli er frá
sögn af því þegar Jesús fór í 
heim sókn til systranna Mörtu 
og Maríu. Þar er Marta allt í 
öllu. Hún hleypur um, hún er að 
þrífa og taka til. Hún býr til mat 
fyrir gesti sína og á milli þessa 
þjónustar hún alla og reynir að 
gera allt sem flottast. 

Á meðan situr María hjá 
Jesú og nýtur þess að hann hafi 
komið í heimsókn til þeirra. 
María var með allt aðra hugsun 
en Marta systir sín. María gat 
setið róleg og vildi hlusta á 
Jesú segja sögur sínar og læra 
boðskapinn hans. Það er alveg 
skiljanlegt að Marta yrði pirruð 
út í systur sína sem aðstoðaði 
hana ekkert við undirbúninginn. 
En María var aðeins að njóta 
tímans sem hún hafði með 
Jesú. Marta endaði með því að 
biðja Jesú um að skipa Maríu 
að hjálpa sér. Þetta væri allt of 
mikill undirbúningur fyrir hana 
eina að sjá um.

Skilaboð Drottins til Mörtu 
voru einföld. Marta var að 
mæðast í allt of mörgum 
smáhlutum sem í raun og veru 
skiptu litlu sem engu máli og 
lét áhyggjurnar af því hvað 
öðrum þætti um sig stjórna sér 
og sínum verkum.

Er þessi saga af Mörtu og 
Maríu ekki farin að hljóma ansi 
kunnuglega samanborið við 
nútíma undirbúning jólanna?

Í dag getum við sannarlega 
tekið þessa sögu til okkar allra. 
Jólin eru að of stórum hluta 
orðin að hátíð neyslu þar sem 
verslanir ráða ferðinni. Allt of 
mörg okkar fara í þá vegferð 
sem ég lýsti hér að ofan á 
meðan of fáir átta sig svo á því 
að það er í lagi að vera eins og 
María, að sitja og njóta tímans 
á meðan hann er. 

Jesús kenndi okkur að það 
að sýna náungakærleika er 
sönn gjöf. Það að gefa stórar og 
dýrar gjafir eru ekki alltaf bestu 
gjafirnar. Oft er það svo að litlu 
gjafirnar sem koma frá hjartanu 
eru þær sem skipta meira máli 
heldur en þessar stóru dýru 
gjafir sem eru betur til þess 
fallnar að láta bankana brosa.

Jólin eru tími væntumþykju. 
Látum okkur þykja vænt um 
náungann og hjálpum þeim 
sem þurfa á því að halda. Það 

þarf ekkert að kosta peninga 
að hjálpa hvert öðru. Stundum 
er nóg að halda á poka meðan 
bíllinn er opnaður, eða halda 
hurðinni opinni fyrir þeim sem 
er á eftir þér út. Gefum okkur 
tíma og stöldrum aðeins við. 
Horfum í kringum okkur og 
njótum þess að vera í nálægð 
við hvert annað í staðinn fyrir 
það að vera alltaf í stresskasti 
yfir því að komast á næsta stað. 

Við ættum að reyna að horfa 
ekki fram hjá þeim sem eru einir 
eða eru utangarðs. Óskum þeim 
frekar gleðilegra jóla og gefum 
þeim smá hjartahlýju. Lítið 
bros með góðum skammt af 
kærleika getur breytt dimmum 
degi í bjartan dag fyrir þann 
sem óskar einskis nema þess að 
fá viðurkenningu. Dýrmætari 
gjöf er varla hægt að gefa.

Boðskapur jólanna er 
kærleikur og von. Jólin geta fært 
okkur von og hlýju sem ekki er 
hægt að kaupa úti í búð. Jólin 
gefa okkur tækifæri til þess að 
sýna allar okkar bestu hliðar. 
Lofum jólunum að snúast um 
þann mikla fögnuð sem engill 
Drottins boðaði okkur og við 
lesum um á aðfangadag.

Reynum eftir okkar bestu 
getu að staldra aðeins við og 
njóta þess tíma sem við eigum 
núna. Það er líka ágætt að 
minna sig á það að jólin munu 
koma jafnvel þótt það sé ennþá 
örlítið óhreint í innsta skáp!

Megi Guð gefa ykkur 
gleðileg jól.

Ingimar Helgason, 
sóknarprestur í Kirkjubæjar

klausturs prestakalli.

Ingimar Helgason.
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Grímsnes- og Grafningshreppur  

óskar íbúum sínum og gestum 

Gleðilegra jóla og farsældar  

á nýju ári Í Skaftárhreppi hefur haustið 
verið hlýtt og gott og varla 
sást snjór fyrr en í desember. 

Sam komur hafa verið nokkrar 
svo sem jólamarkaður í Kirkju
hvoli, Stofubandið hélt  jóla
tón leika í kapellunni á Kirkju
bæjar klaustri, tónlistar maður
inn Krummi var með tónleika 
á Hótel Laka og aðventu hátíðin 
var 8. desember í Prests bakka
kirkju. Þar messaði sr. Ingimar 
Helgason sem tók við starfi
sóknar prests í nóvember 2019.  
Það er alltaf eitthvað um að vera 
í sveitinni og svo er sundlaugin 
og íþróttahúsið opið alla daga. 

Jólabókaflóðið er spennandi á 
hverju ári og að þessu sinni eru 
tvær bækur eftir íbúa Skaftár
hrepps. Það er bókin Nikki 
kúr þar sem Guðmundur Óli 
Sigurgeirsson segir frá dvöl 
Nikka í heimavistarskóla fyrir 
nokkrum áratugum. Skemmtileg 
þroskasaga drengs þar sem 
skiptast á skin og skúrir í veröld 
unglinganna. Umhverfið er gjör
ólíkt því sem er í dag en vanda
málin kunnugleg. 

Bókin Our Land Food and 
Photography er verk Höddu 
Bjarkar Gísladóttur og Hauks 
Snorrasonar í Hrífunesi. Fyrri 
hlut inn er matreiðslubók þar 
sem eru uppskriftir að þeim rétt
um sem Hadda hefur þróað í 
Hrífu nes Guesthouse. Réttirnir 
eru að mestu úr íslensku hrá efni 
en kryddið er fá öllum heims
hornum. Seinni hluti bók ar
innar er ljósmyndabók þar sem 
eru myndir af íslenskri nátt úru. 
Haukur er ljósmyndari og hafa 
þau hjónin rekið ljósmynda
tengda ferðaþjónustu í Hrífu nesi. 
Flestar ljósmyndanna eru teknar í 
Skaftárhreppi. 

Mannlífið og atvinna fólks í 
Skaft árhreppi hefur mikið breyst 
eftir að ferðamenn fóru að leggja 
leið sína hingað allan vetur inn. 
Nú er svo komið að flestir sem 
búa í Skaftárhreppi vinna við 
ferðaþjónustu. Hér eru fjögur 
hótel og margir aðrir gisti staðir 
sem eru opnir allan veturinn. 

Árið 1994 tók Hótel Klaustur 
til starfa í nýju húsi og var það 
mikið framfaraskref frá því sem 
verið hafði að gistihúsið á Klaustri 
var eini matsölustaðurinn á milli 
sanda. Uppbyggingin í ferða
þjón ustu hefur verið hröð á 
þeim 25 árum sem liðin eru frá 

Bros getur dimmu 
í dagsljós breytt

þessum tímamótum. Með breytt
um atvinnuháttum hefur flóra 
íbúanna mikið breyst. Margir 
íbúar í Skaftárhreppi eru frá 
öðrum löndum, fólk sem kem
ur til Íslands til að vinna. Sumir 
setjast að, aðrir eru alltaf á leið
inni heim en dvelja í mörg ár og 
enn aðrir koma og stoppa stutt. 

Í jólamánuðinum er ástæða 
til að sýna öllum kærleika og þá 
ekki síst því fólki sem hingað 
er komið til að leggja sitt af 
mörkum í okkar samfélag. Sumir 
fóru óviljugir að heiman, höfðu 
ekki möguleika heima, aðrir 
eru í ævintýraleit. En hvort sem 
er, eiga flestir það sameiginlegt 
að hugsa meira heim um jólin 
en á öðrum tímum. Sýnum 
fólki áhuga og vinsemd. Það er 
mikilvægt að spjalla við þá sem 
við hittum, spyrja um jólasiði, 
jólamat, fjölskylduna, hvers 
viðkomandi saknar mest og 
svo margt fleira. Ekki síður er 
gott að reyna að fræða fólk um 
íslenskar jólahefðir og okkar 
furðulegu þjóðhætti eins og illa 
innrætta jólasveinana, geðilla 
móður þeirra Grýlu og ótrúlegan 
jólaköttinn sem étur þá sem ekki 
fá nýja flík. 

Og þó að við þekkjum fólk 
ekki persónulega getum við lagt 
okkar af mörkum með því að 
brosa og sýna öllum hlýju og 
um hyggju sem eru að stjana við 
okkur í jólaösinni, hvort sem það 
er starfsmaður í afgreiðslu eða 
þjónn á veitingastað. 

Einar Benediktsson (1864
1940) skáld orti ljóðið Einræður 
Stark aðar þar sem hann minnir 
fólk á hversu mikilvægt er að 
koma vel fram við náungann. 

Eitt bros - getur dimmu í
    dagsljós breytt,
sem dropi breytir veig heillar
    skálar. 
Þel getur snúist við atorð eitt. 
Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 
Svo oft leyndist strengur í 
    brjósti, sem brast
við biturt andsvar, gefið án saka. 
Hve iðrar margt líf eitt 
    augnakast, 
sem aldrei verður tekið til baka. 

Gleðileg jól og farsælt nýtt ár.

Lilja Magnúsdóttir 
kynningarfulltrúi Skaftárhrepps.

Mynd: Haukur Snorrason.

Auglýsingasíminn 
er 482 1944

Dagskráin óskar lesendum sínum gleðilegra jóla
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Nú líður að jólum og 
mörg okkar hefur 
hlakk að til í langan 
tíma. Jólin eru sann

ar lega töfrandi tími þar sem 
gleði og hamingja ráða ríkjum. 
Þegar við sjáum snjó inn falla 
hægt og rólega til jarðar og 
mynda hvítt teppi yfir öllu 
kemur oft upp í huga okkar 
orðið „jólasnjór“. Börnin sem 
koma út í snjóinn hoppa hæð 
sína í loft upp af kæti og draum
ur margra fullorðinna er að fá 
hvít jól.

Nú þegar myrkrið sækir sem 
harðast að okkur eru jólaljósin 
kær komin upplyfting. Sigur 
ljóss ins er allsráðandi og jóla
ljós in sem lýsa upp tilveruna 
ylja okkur einnig að innan. Við 
sækjum í ljósin og þau leiða 
okkur áfram. Fallega skreytt 
hús og ljósum prýddir garðar 
verða til þess að við sækjum 
í að fara og skoða þau. Þetta 
er hluti af töfrum jólanna og 
sjálf getum við fundið fyrir 
þessum töfrum ef aðeins við 
leyfum okkur að vera opin 
fyrir þeim. Þannig getum við 
upplifað barnslega gleði sem 
fyllir hjörtun sem færir okkur 
tilhlökkun fyrir aðfanga degi 

Jólahugleiðing
sem svo einungis magnast upp 
dag frá degi. Yfir jólin koma 
fjölskyldur gjarnan saman og 
halda hátíðina gleðilega. Mörg 
okkar leggja leið sína í kirkju 
og að athöfn lokinni er farið 
frá kirkjunni með fullt hjarta 
af friðarboðskap Jesú Krists. 
Þegar kirkjuklukkurnar hringja 
svo inn jólin situr fólk gjarnan 
tilbúið í sínu fínasta pússi við 
matar borðið og óskar hvert 
öðru gleðilegra jóla áður en 
veisl an hefst. Þannig færist 
friður jólanna hægt og rólega 
yfir okkur og yfirtekur hjörtun.

Þetta er sannarlega veruleiki 
sumra fjölskyldna en jólunum 
fylgir líka önnur hlið.

Jólin geta líka verið tími 
þar sem við upplifum mikla 
spennu, og ekki endilega góða 
spennu. Það er búið að búa til 
ákveðna glansmynd af jólunum 
sem gerir það að verkum að við 
finnum okkur knúin til þess að 
snúa heimilinu okkar á hvolf. 
Við verðum að taka út úr öllum 
skápum, þvo og hreinsa, taka 
til og henda hlutum sem eru 
ekki lengur eins og nýir. Við 
verðum jú að hafa allt hreint 
og fínt áður en jólin ganga í 
garð. En ekki nóg með það að 

allt verður að vera hreint og 
fínt heldur verðum við líka að 
vera búin að baka að minnsta 
kosti sex sortir af smákökum, 
gera þrjár tegundir af ís, útbúa 
fáeinar tertur og auðvitað má 
ekki gleyma laufabrauðinu 
og heimagerða konfektinu. 
Svo þarf vissulega að sjá til 
þess að það sé til svo mikið af 
drykkjum að ekki þarf að fara 
í búðina fyrr en um næstu jól. 

Svo er auðvitað afskaplega 
mikilvægt að bæta aðeins 
við í nammiskápinn svona ef 
hugsanlegt er að eitthvað af 
ofantöldu skyldi nú klárast. 
Fyrir utan allt þetta þarf 
svo nauðsynlega að kaupa 
aðeins meira jólaskraut, fleiri 
jólaseríur og auðvitað jólagjafir 
sem kosta tugi þúsunda hver og 
helst allt merkjavara svo allir 
verði sáttir með sitt.

Þessi þróun er að vissu leyti 
skiljanleg. Skilaboð sam félags
ins, fjölmiðla og verslunar
eigenda eru öll á þann veg að 
við verðum að kaupa meira og 
meira. Það gamla dugar ekki 
lengur jafnvel þótt það sé í 
fullkomnu lagi. Það er komin 
ný útgáfa og hana þarf að 
kaupa.

Í lúkasarguðspjalli er frá
sögn af því þegar Jesús fór í 
heim sókn til systranna Mörtu 
og Maríu. Þar er Marta allt í 
öllu. Hún hleypur um, hún er að 
þrífa og taka til. Hún býr til mat 
fyrir gesti sína og á milli þessa 
þjónustar hún alla og reynir að 
gera allt sem flottast. 

Á meðan situr María hjá 
Jesú og nýtur þess að hann hafi 
komið í heimsókn til þeirra. 
María var með allt aðra hugsun 
en Marta systir sín. María gat 
setið róleg og vildi hlusta á 
Jesú segja sögur sínar og læra 
boðskapinn hans. Það er alveg 
skiljanlegt að Marta yrði pirruð 
út í systur sína sem aðstoðaði 
hana ekkert við undirbúninginn. 
En María var aðeins að njóta 
tímans sem hún hafði með 
Jesú. Marta endaði með því að 
biðja Jesú um að skipa Maríu 
að hjálpa sér. Þetta væri allt of 
mikill undirbúningur fyrir hana 
eina að sjá um.

Skilaboð Drottins til Mörtu 
voru einföld. Marta var að 
mæðast í allt of mörgum 
smáhlutum sem í raun og veru 
skiptu litlu sem engu máli og 
lét áhyggjurnar af því hvað 
öðrum þætti um sig stjórna sér 
og sínum verkum.

Er þessi saga af Mörtu og 
Maríu ekki farin að hljóma ansi 
kunnuglega samanborið við 
nútíma undirbúning jólanna?

Í dag getum við sannarlega 
tekið þessa sögu til okkar allra. 
Jólin eru að of stórum hluta 
orðin að hátíð neyslu þar sem 
verslanir ráða ferðinni. Allt of 
mörg okkar fara í þá vegferð 
sem ég lýsti hér að ofan á 
meðan of fáir átta sig svo á því 
að það er í lagi að vera eins og 
María, að sitja og njóta tímans 
á meðan hann er. 

Jesús kenndi okkur að það 
að sýna náungakærleika er 
sönn gjöf. Það að gefa stórar og 
dýrar gjafir eru ekki alltaf bestu 
gjafirnar. Oft er það svo að litlu 
gjafirnar sem koma frá hjartanu 
eru þær sem skipta meira máli 
heldur en þessar stóru dýru 
gjafir sem eru betur til þess 
fallnar að láta bankana brosa.

Jólin eru tími væntumþykju. 
Látum okkur þykja vænt um 
náungann og hjálpum þeim 
sem þurfa á því að halda. Það 

þarf ekkert að kosta peninga 
að hjálpa hvert öðru. Stundum 
er nóg að halda á poka meðan 
bíllinn er opnaður, eða halda 
hurðinni opinni fyrir þeim sem 
er á eftir þér út. Gefum okkur 
tíma og stöldrum aðeins við. 
Horfum í kringum okkur og 
njótum þess að vera í nálægð 
við hvert annað í staðinn fyrir 
það að vera alltaf í stresskasti 
yfir því að komast á næsta stað. 

Við ættum að reyna að horfa 
ekki fram hjá þeim sem eru einir 
eða eru utangarðs. Óskum þeim 
frekar gleðilegra jóla og gefum 
þeim smá hjartahlýju. Lítið 
bros með góðum skammt af 
kærleika getur breytt dimmum 
degi í bjartan dag fyrir þann 
sem óskar einskis nema þess að 
fá viðurkenningu. Dýrmætari 
gjöf er varla hægt að gefa.

Boðskapur jólanna er 
kærleikur og von. Jólin geta fært 
okkur von og hlýju sem ekki er 
hægt að kaupa úti í búð. Jólin 
gefa okkur tækifæri til þess að 
sýna allar okkar bestu hliðar. 
Lofum jólunum að snúast um 
þann mikla fögnuð sem engill 
Drottins boðaði okkur og við 
lesum um á aðfangadag.

Reynum eftir okkar bestu 
getu að staldra aðeins við og 
njóta þess tíma sem við eigum 
núna. Það er líka ágætt að 
minna sig á það að jólin munu 
koma jafnvel þótt það sé ennþá 
örlítið óhreint í innsta skáp!

Megi Guð gefa ykkur 
gleðileg jól.

Ingimar Helgason, 
sóknarprestur í Kirkjubæjar

klausturs prestakalli.

Ingimar Helgason.
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Grímsnes- og Grafningshreppur  

óskar íbúum sínum og gestum 

Gleðilegra jóla og farsældar  

á nýju ári Í Skaftárhreppi hefur haustið 
verið hlýtt og gott og varla 
sást snjór fyrr en í desember. 

Sam komur hafa verið nokkrar 
svo sem jólamarkaður í Kirkju
hvoli, Stofubandið hélt  jóla
tón leika í kapellunni á Kirkju
bæjar klaustri, tónlistar maður
inn Krummi var með tónleika 
á Hótel Laka og aðventu hátíðin 
var 8. desember í Prests bakka
kirkju. Þar messaði sr. Ingimar 
Helgason sem tók við starfi
sóknar prests í nóvember 2019.  
Það er alltaf eitthvað um að vera 
í sveitinni og svo er sundlaugin 
og íþróttahúsið opið alla daga. 

Jólabókaflóðið er spennandi á 
hverju ári og að þessu sinni eru 
tvær bækur eftir íbúa Skaftár
hrepps. Það er bókin Nikki 
kúr þar sem Guðmundur Óli 
Sigurgeirsson segir frá dvöl 
Nikka í heimavistarskóla fyrir 
nokkrum áratugum. Skemmtileg 
þroskasaga drengs þar sem 
skiptast á skin og skúrir í veröld 
unglinganna. Umhverfið er gjör
ólíkt því sem er í dag en vanda
málin kunnugleg. 

Bókin Our Land Food and 
Photography er verk Höddu 
Bjarkar Gísladóttur og Hauks 
Snorrasonar í Hrífunesi. Fyrri 
hlut inn er matreiðslubók þar 
sem eru uppskriftir að þeim rétt
um sem Hadda hefur þróað í 
Hrífu nes Guesthouse. Réttirnir 
eru að mestu úr íslensku hrá efni 
en kryddið er fá öllum heims
hornum. Seinni hluti bók ar
innar er ljósmyndabók þar sem 
eru myndir af íslenskri nátt úru. 
Haukur er ljósmyndari og hafa 
þau hjónin rekið ljósmynda
tengda ferðaþjónustu í Hrífu nesi. 
Flestar ljósmyndanna eru teknar í 
Skaftárhreppi. 

Mannlífið og atvinna fólks í 
Skaft árhreppi hefur mikið breyst 
eftir að ferðamenn fóru að leggja 
leið sína hingað allan vetur inn. 
Nú er svo komið að flestir sem 
búa í Skaftárhreppi vinna við 
ferðaþjónustu. Hér eru fjögur 
hótel og margir aðrir gisti staðir 
sem eru opnir allan veturinn. 

Árið 1994 tók Hótel Klaustur 
til starfa í nýju húsi og var það 
mikið framfaraskref frá því sem 
verið hafði að gistihúsið á Klaustri 
var eini matsölustaðurinn á milli 
sanda. Uppbyggingin í ferða
þjón ustu hefur verið hröð á 
þeim 25 árum sem liðin eru frá 

Bros getur dimmu 
í dagsljós breytt

þessum tímamótum. Með breytt
um atvinnuháttum hefur flóra 
íbúanna mikið breyst. Margir 
íbúar í Skaftárhreppi eru frá 
öðrum löndum, fólk sem kem
ur til Íslands til að vinna. Sumir 
setjast að, aðrir eru alltaf á leið
inni heim en dvelja í mörg ár og 
enn aðrir koma og stoppa stutt. 

Í jólamánuðinum er ástæða 
til að sýna öllum kærleika og þá 
ekki síst því fólki sem hingað 
er komið til að leggja sitt af 
mörkum í okkar samfélag. Sumir 
fóru óviljugir að heiman, höfðu 
ekki möguleika heima, aðrir 
eru í ævintýraleit. En hvort sem 
er, eiga flestir það sameiginlegt 
að hugsa meira heim um jólin 
en á öðrum tímum. Sýnum 
fólki áhuga og vinsemd. Það er 
mikilvægt að spjalla við þá sem 
við hittum, spyrja um jólasiði, 
jólamat, fjölskylduna, hvers 
viðkomandi saknar mest og 
svo margt fleira. Ekki síður er 
gott að reyna að fræða fólk um 
íslenskar jólahefðir og okkar 
furðulegu þjóðhætti eins og illa 
innrætta jólasveinana, geðilla 
móður þeirra Grýlu og ótrúlegan 
jólaköttinn sem étur þá sem ekki 
fá nýja flík. 

Og þó að við þekkjum fólk 
ekki persónulega getum við lagt 
okkar af mörkum með því að 
brosa og sýna öllum hlýju og 
um hyggju sem eru að stjana við 
okkur í jólaösinni, hvort sem það 
er starfsmaður í afgreiðslu eða 
þjónn á veitingastað. 

Einar Benediktsson (1864
1940) skáld orti ljóðið Einræður 
Stark aðar þar sem hann minnir 
fólk á hversu mikilvægt er að 
koma vel fram við náungann. 

Eitt bros - getur dimmu í
    dagsljós breytt,
sem dropi breytir veig heillar
    skálar. 
Þel getur snúist við atorð eitt. 
Aðgát skal höfð í nærveru sálar. 
Svo oft leyndist strengur í 
    brjósti, sem brast
við biturt andsvar, gefið án saka. 
Hve iðrar margt líf eitt 
    augnakast, 
sem aldrei verður tekið til baka. 

Gleðileg jól og farsælt nýtt ár.

Lilja Magnúsdóttir 
kynningarfulltrúi Skaftárhrepps.

Mynd: Haukur Snorrason.

Auglýsingasíminn 
er 482 1944

Dagskráin óskar lesendum sínum gleðilegra jóla
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Lausnir berist í síðasta lagi  
föstudaginn 3. janúar 2020, merktar:

Jóla-myndagáta
Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn: 
Ísveisla frá Kjörís, þ.e. konfekt ísterta, 
4 lítra mjúkís og 2 pk. íspinnar.

Ath! Gerður er greinarmunur á 
breiðum og grönnum sérhljóðum.

Höfundur myndagátunnar er  
Eygló Gränz, eins og undanfarin 23 ár.

Skrifið lausn gátunnar hér:

ÉG ELSKA KJÖRÍS!
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Repjuolía með 
hvítlauksbragði
Litla garðbúðin
Sælkeravörurnar frá Saga of 
Sweden eru einstaklega 
bragðgóðar og vandaðar.
Verð 1.990 kr.

Borðbúnaður
Litla garðbúðin
Fallegur borðbúnaður frá Pip 
Studio sem gerir daginn gleðilegri.
Verð frá 1.790 kr.

Ilmkerti
Sjafnarblóm
Smycka ilmkertið frá Klinta er bæði 
nuddilmkerti og inniheldur fallegan 
skartgrip frá danska hönnunarfyrir-
tækinu Friihof + Siigs.
Verð 5.890 kr.

Nuddilmkerti
Sjafnarblóm
Nuddilmkertin frá Klinta eru líka 
fyrir karlmenn. Virka einstaklega vel 
á þurrar hendur og auma vöðva.
Þrír herralegir ilmir 
í gjafakassa á 4.290 kr.

Jólagjafahugmyndir 
            úr heimabyggð

Edda
Bókakaffið
Í Eddu takast 
á gleði og 
sorg, tvinnast 
saman og 
verða loks 
eitt. Heillandi 
og hófstillt verk þar sem hugsan-
ir um æsku og elli vega salt. Harpa 
Rún Kristjánsdóttir er bókmennta-
fræðingur og afdalabarn sem hef-
ur birt ljóð í ýmsum tímaritum og 
skrifað ljóðprósa í ljósmyndabækur. 
Edda er fyrsta ljóðabók hennar.
Tilboðsverð 3.000 kr.

Kinda-
sögur
Bókakaffið
Í s l e n s k a 
sauðkindin 
er harðger, 
úrræðagóð 
og ævintýra-
gjörn, það 
vita allir sem hana þekkja. Í þessari 
bók eru rifjaðar upp sögur af ís-
lenskum kindum að fornu og nýju, 
afrekum þeirra, uppátækjum og 
viðureignum við óblíða náttúru og 
kappsfulla smala.
Tilboðsverð 3.200 kr.

Nuddbolti
Studio sport
Tvöfaldur nuddbolti eða nuddrúlla 
með innbyggðum titrara.
Verð frá 15.990 kr.

Lumie vekjaraklukka
Studio sport
Ný og endurbætt með öflugra 
LED ljósi. Vaknaðu við útvarp eða 
náttúruhljóð. Hægir á framleiðslu 
svefnhormóna 15-90 mín. fyrir sól-
arupprás. Class 1 Medical Device.
Verð: 23.990 kr.

BOSS herraúr
Karl úrsmiður
Fallegt og stílhreint úr frá þessum 
vinsæla framleiðanda. Sjá nánar á 
kalliur.is.
Verð 36.600 kr.

Skartgripir
Karl úrsmiður
Skartgripir frá Sif Jakobs.
Sjá nánar á kalliur.is.
Hálsmen á 22.900 kr.
Eyrnalokkar á 13.900 kr.

Hálsmen
Motivo
Design letters hálsmenin eru falleg 
og klassísk dönsk hönnun sem 
skreyttar eru leturgerð Arne Jacob-
sen. Þú býrð til þitt eigið hálsmen, 
velur þinn uppáhalds bókstaf og 
getur skreytt með fallegum auka-
hlutum. Hálsmenin koma í gulli, 
silfri og hægt er að velja um 2 
stærðir.
Verð frá 8.580 kr.

Ferðamál
Motivo
Stelton ferðamálin eru frábær 
kostur til að halda drykknum 
heitum eða köldum. Þau koma í 2 
stærðum og nokkrum litum, frábær 
gjöf fyrir nútímamanninn.
Verð frá kr. 4.590

Ullarsokkar
VAX
Það er einhver nostal-
gía fólgin í því að fá 
sokka í jólagjöf. Hlýir, 
notalegir og ómissandi 
með heitu kakói. Litlir og 
stórir fætur myndu svo sannar-
lega kunna að meta sokkana frá 
Farmers Market.
Verð frá 1.500 kr.

Það þarf ekki að leita langt yfir skammt þegar kaupa á jólagjafirnar. 
Mikið úrval verslunar og þjónustu er að finna í heimabyggð. Hér að neðan 
gefur að líta lítið brot af því úrvali sem finna má fyrir stóra sem smáa.

Lausnir berist í síðasta lagi  
föstudaginn 3. janúar 2020, merktar:

Jóla-myndagáta
Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn: 
Ísveisla frá Kjörís, þ.e. konfekt ísterta, 
4 lítra mjúkís og 2 pk. íspinnar.

Ath! Gerður er greinarmunur á 
breiðum og grönnum sérhljóðum.

Höfundur myndagátunnar er  
Eygló Gränz, eins og undanfarin 23 ár.

Skrifið lausn gátunnar hér:

ÉG ELSKA KJÖRÍS!
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Þessi kaka er eftirréttur á jólamatseðl-
inum okkar þetta árið og hefur gert 
mikla lukku. Það er hægt að gera deig-
ið daginn áður sem er einmitt tilvalið til 
að létta manni lífið í öllu jólastússinu. 
Á Krisp berum við hana fram með ís og 
appelsínu -coulis en heima fyrir þykir 
okkur hún langbest með ferskum berjum 
og þeyttum rjóma. 

 
Súkkulaðiðkaka (fyrir 6 manns)
4 stór egg
150 gr sykur
190 gr súkkulaði
125 gr ósaltað smjör
60 gr hveiti
1 tsk vanilludropar
¼ tsk salt
 

Jakob og Guðmundur á Matkránni gefa 
uppskriftir að tveimur jólaréttum

Síld er upphaf allra jólamáltíða.

Rauðbeðusíld

3-500 g kryddsíld
2 rauðrófur, skrallaðar og rifnar niður
5 cm piparrót, rifin
5 dl síldarlögur
1 stór laukur, skorinn í tvennt og síðan í 

sneiðar
1 msk. svört piparkorn
½ msk. kóríander
2 msk. dillfræ

Síldarlögur 2l
750 ml edik 4%
750 ml vatn
700 g sykur
Lárviðarlauf, piparkorn, allrahanda 

(heill), gul sinnepsfræ.

Sjóðið upp vatn og edik ásamt kryddi, 
setjið svo sykur út í og látið suðuna koma 
upp aftur.

Gott er að eiga síldarlög í kæliskápnum 
því brátt kemur þorrinn.

Jólapaté Matkráarinnar

1 kg hökkuð grísalifur og spekk
½ kg grísahakk
1 laukur meðalstór, saxaður mjög fínt
1 tsk. engifer, mulinn
1 msk. salt

Volg súkkulaðikaka

Rauðbeðusíld, 
jólapaté og 
sveppasósa

Krisp Restaurant

Matkráin

Þeytið eggin og sykurinn saman uns 
blandan verður létt og ljós. Smjörið og 
súkkulaðið er síðan brætt saman yfir 
vatnsbaði. Súkkulaðiblöndunni er svo 
blandað saman við eggjablönduna en 
hafa ber í huga að súkkulaðiblandan 
sé ekki of heit þegar hún fer saman við 
eggin. Hveitið er síðan sigtað saman við 
blönduna og hrært varlega með sleikju 
uns það er alveg komið saman við. Í 
restina eru svo settir vanilludropar og 
örlítið salt. Kakan er bökuð við 170°C í 
eldföstu móti í um 20-23 mínútur.

Jólakveðja,
Siggi, Birta og 

starfsfólk Krisp.

½ tsk. svartur pipar
1 msk. provence kryddblanda
½ tsk. paprikuduft
2 stk. egg
100 g hveiti
2 dl rjómi
2 dl mjólk

Rjómi og mjólk hitað upp að suðu. 
Blandið saman kjöti og kryddi ásamt 
eggjum og hveiti í hrærivélarskál, hrærið 
á litlum hraða og hellið mjólkurblandinu 
varlega út í. Setjið í eitt til tvö jólaköku-
form, bakið í vatnsbaði í ca. 45 mín. við 
160°C. Látið kólna/bíða í ofninum.

Sveppasósa
(fyrir ca. 6 manns)

150 g sveppir, sneiddir
1½ dl kjötsoð af teningi
1 dl rjómi
Salt og pipar
Provence krydd.

Steikið sveppi í smjöri á pönnu og 
kryddið. Hellið soði í pottinn, þar næst 
rjóma, sjóðið niður þar til þykknar ögn. 
Gott að bera fram með ný steiktu beikoni 
og tytteberjasultu.

Við sendum öllum lesendum Dagskrár-
innar kærar jólakveðjur með ósk um 
gleðilegt nýtt ár.

Jakob, Guðmundur og 
starfsfólk Matkránni
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JÓLADAGUR
HÚSASMIÐJUNNAR OG BLÓMAVALS

Mörg þúsund vörur á afslætti 
fimmtudaginn 12. desember

25%
afsláttur

Allar seríur • Jólaskraut • Lifandi jólatré • Gervijólatré • Jólaljós • Gjafavörur 
Allar vörur í Blómavali • Málning • Philips ljós* • Búsáhöld  • Hreinsiefni 

Bökunarvörur • Rafmagnsverkfæri • Handverkfæri • Smáraftæki  
Verkfæratöskur • Glös og matarstell • Fatnaður • Blöndunartæki

Parket • Flísar • Tröppur og stigar • Snjóskóflur og sköfur
Hillurekkar • Gæludýravörur... og margt fleira!
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Jólagjafahandbók
Húsasmiðjunnar 

er á husa.is
54 blaðsíður 

af jólagjafahugmyndum

Kláraðu
jólagjafirnar

á lægra
verði

Jóla-
stemning

Piparkökur, kaffi og 
opið til kl. 19 

í öllum verslunum, 
fimmtudaginn 
12. desember

Opið til

fimmtudaginn
12. desember

19:00
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Ariens var stofnað árið 1933 í Wisconsin í Bandaríkjunum og þar hafa bæði hönnunin og framleiðslan verið 
allar götur síðan enda fyrirtækið gengið, föður til sonar í fjórar kynslóðir.

Komin er margra áratuga reynsla á snjóblásarana frá Ariens við krefjandi aðstæður í Bandaríkjunum, 
Canada, Skandinavíu og víðsvegar annars staðar í Evrópu. Ariens eru mest seldu tveggja þrepa snjóblásarar 
í heiminum, þekktir fyrir einstök gæði, afl og endingu.

Jötunn hefur síðastliðin 3 ár selt snjóblásara o.fl. vörur frá Ariens sem hafa reynst einstaklega vel í 
íslenskum aðstæðum.

Vélarstærð: 254cc
Vinnslubreidd: 60cm
Vinnsluhæð: 53.3 cm

Blásturslengd: allt að 15m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Vélarstærð: 208cc
Vinnslubreidd: 60cm
Vinnsluhæð: 50.8 cm

Blásturslengd: allt að 12m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Vélarstærð: 420cc
Vinnslubreidd: 71cm
Vinnsluhæð: 59.7 cm

Blásturslengd: allt að 18m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Deluxe 24 Classic 24E 28 DLE

374.900 249.500 495.900

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Þegar ég var að alast upp 
fannst mér bestu jólagjaf-
irnar vera bækur. Yfirleitt 

var ég í kappi við systur mína 
um það hvor okkar fékk fleiri. 
Síðan tók við önnur keppni 
sjálfa jólanóttina en hún gekk út 
á hvor okkar gæti lesið mest yfir 
nóttina. Við vorum tvær af fimm 
systkinum sem lékum þennan 
leik. Ekki veit ég hversu mik-
ið af næsturlestrinum sat eftir 
þennan hraðlestur en skemmti-
legur var hann. 

Eftir aðfangadag og langt 
fram á sumar voru bækurnar 
síðan ræddar við gesti og gang-
andi. Þar sem ég bjó í sveit var 
fljótlega farið að grennslast um 
hvaða bækur fólkið á næstu 
bæjum fékk í jólagjöf og þær 
auðvitað fengnar að láni sem 
ég ekki var búin að lesa. Í mínu 
ungdæmi var þetta fastur liður 
og enn finnst mér gaman að ræða 
um bækur. 

Í Konubókastofu á Eyrar-
bakka má bókstaflega sjá hvaða 
bækur voru einna vinsælastar. 
Þær eru svo mikið lesnar að þær 
hanga varla saman. Oft eru þetta 
bækur sem körlum þóttu ekki 
merkilegar og finnst kannski 
ekki enn. Má þar nefna bækurn-
ar eftir Guðrúnu frá Lundi, 
Ingibjörgu Sigurðardóttur, Guð-
rúnu Lárusdóttur og Birgittu 
Halldórsdóttur. Það er gaman 
að hugsa til þess að bækur eftir 
þessar konur hafa án efa verið 
í mörgum jólapökkum áður en 
þær komu til okkar á safnið.

Og ekki vantar bækurnar fyrir 
þessi jól til að ræða um. Íslenskir 
kvenrithöfundar eru þar afkasta-
miklir því samkvæmt Fjöruverð-
laununum voru tilnefndar hjá 
þeim 43 bækur í flokki fagur-
bókmennta, 28 bækur í flokki 
fræðirita og 35 bækur í flokki 
barnabóka fyrir árið 2019, 106 
bækur allt í allt! Þetta eru eigin-
lega ótrúlegar tölur og það verð-
ur gaman að koma eintökum af 
þessum bókum fyrir á Konu-
bókastofu. Gleymum því ekki að 
fyrir tveimur árum voru bækurn-
ar 83 talsins. Helsti vöxturinn er 
í flokki fagurbókmennta en þar 
er aukningin 12 bækur. Margar 
af þeim eru ljóðabækur.  

Af hverju er ég að telja þetta 
upp núna fyrir jólin? Það sem ég 
velti helst fyrir mér er hvað úr-
valið af nýútgefnum bókum er 
mikið. Að sjálfsögðu eru karl-
arnir að gefa mikið út og tölu-
vert er gefið út af þýddu efni. 
En sannast sagna er fyrirbærið 
,,bókin” ennþá vinsælasta jóla-
gjöfin hér á landi. Það finnst mér 
afar gott. Ég vona líka að mörg 
börn fái að njóta þess að alast 
upp við að fá bækur í jólagjöf. 
Úrvalið er allavega fyrir hendi 
og höfundarnir okkar frábærir. 

Nýverið hlustaði ég á við-
tal við Bergrúnu Írisi Sævars-
dóttur í Kiljunni (13. nóvember 
sl.) en hún skrifar mikið fyrir 
börn og myndskreytir bækurnar 
líka sjálf. Hún hefur skrifað níu 

bækur og myndskreytt um 50. 
Mér fannst mér svo flott hvern-
ig Bergrún talaði um börn. Hún 
sagði að við ætlum börnum oft 
ákveðnar tilfinningar og þurf-
um að venja okkur á að spyrja 
,,hvernig fannst þér?” frekar en 
að spyrja leiðandi spurninga á 
borð við ,,fannst þér ekki gaman, 
leiðinlegt?” eða álíka. Hún talaði 
líka um það að við ættum að tala 
við börn á heiðarlegan hátt og 
af virðingu. Þegar hún skrifar 
bækur fyrir börn hefur hún það 
að leiðarljósi, að tala við þau af 
virðingu og það sést vel í skrif-
um hennar. 

Bergrún er bæði tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna og Fjöruverðlaunanna 
2020 hvorki meira né minna. 
Hún hefur líka verið tilnefnd til 
barna- og unglingabókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs. 
Nýjasta bók Bergrúnar, (lang) 
Elstur að eilífu, fjallar um litla 
stelpu og gamlan vin hennar sem 
er orðinn mjög aldraður og finn-
ur að lífinu fer senn að ljúka. Þau 
vinirnir taka upp á ýmsu saman. 
Í þessari bók er Bergrún Íris að 
fjalla um dauðann. Hún talar 
opið um hann og af hreinskilni 
svo að börnin skilja. 

Harpa Rún Krisjánsdótt-
ir hlaut bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar núna 
í haust fyrir ljóðabókina Edda. 
Merkilegt nokk þá fjallar Harpa 
Rún líka um dauðann og upphaf 
lífs í sínum ljóðum á afar fal-
legan hátt.

Rithöfundunum okkar ligg-
ur margt á hjarta ef miða á við 
það magn af bókum sem er að 
koma út. Mér finnst afar jákvætt 
hvað ungu kvenrithöfundarnir 
eru óhræddir við að koma fram 
með verk sín og fá þau birt. 
Það er svo gott að heyra í mis-
munandi röddum samfélagsins, 
meðal annars til að víkka út 
sjóndeildarhring okkar. Það sem 
ég kannski sakna helst er að sjá 
ekki bækur eftir nýju Íslending-
ana okkar sem koma margir frá 
umhverfi sem er ólíkt okkar. 
Vonandi er ekki langt að bíða 
eftir því.

Mest lesnu bækurnar 
hanga vart saman

Hetjusaga hinna snauðu og ættarsaga hinna ætt-
lausu. Í þessari sögulegu skáldsögu segir Bjarni 
Harðarson af syndugum og brotgjörnum formæðr-
um sínum sem eiga það sammerkt að verða að yf-
irgefa börn sín en mæta allsleysinu og harðræði 
með brosið að vopni. Harmræn saga og heillandi 
óður til horfinna kvenna.

Svo skal dansa

Höfundur er Bjarni Harðarson

Hér nýtir höfundur samtalsformið til að rekja 
sögu löngu horfinna biskupsfrúa og fyrirkvenna 
svo hún verður ljóslifandi fyrir lesendum. Þessar 
sögur hafa verið faldar í myrkviði horfinna alda 
enda er oftlega fjallað um konur fortíðar nánast 
eins og um væri að ræða vel þekkta, meinlausa 
dýrategund sem deilir landinu með körlum.

Hvað er svona merkilegt við 
það að vera biskupsfrú

Höfundur er Hildur Hákonardóttir

Lausnir berist í síðasta lagi föstudaginn 3. janúar 2020, merktar:
Jóla-myndagáta, Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn: Frostpinnaveisla frá Kjörís.

Ath! Gerður er greinarmunur á breiðum og grönnum sérhljóðum.
Nöfn vinningshafa verða birt í Dagskránni 8. janúar 2020 
og þá um leið lausn myndagátunnar.

Skrifið lausn gátunnar hér:

Jólaljós voru kveikt á 
mörgum stöð um fimmtu
dagskvöldið þann 21. 

nóvember. Það er hefð hjá 
sveitar félaginu, verslunar og 
þjónustu fyrirtækjum á Selfossi 
og mörg heimili gera þetta að 
upp  hafs   degi ljósa skreytinga 
fyr ir jól. Þetta er þess valdandi 
að nóttin er ekki jafn dimm og 
morgn  arnir eru grábjartir í stað 
þess að vera svartir. Jóla tré á 
hring torgum bæjarins eru tekin 
til starfa og blessuð börnin finna 
eftir  væntinguna aukast og láta 
sig dreyma. 

Gamlir íhalds samir karlar 
muldra hneyksl aðir í barm 
sér og hugsa kaup mönnunum 
þegjandi þörfina. Mikill er mátt
ur versl  un arinnar. Hvar er boð
skapur há tíðarinnar og sið ferðis
boð   skapur jól anna. 

Þetta er víst einhvers staðar 
þarna  líka.  En eplalyktin er 
horf in hún er útþynnt eftir að 
berjast við alla hina ávextina um 
athyglina árið um kring.

Það leiðir huga eldri manns 
að þeim dögum í bernsku vikuna 
fyrir jól þegar hann var sendur 
til að kaupa eitt kíló af eplum 
í Kron búðina á Lang holts
veginum. Þau voru tínd upp úr 
kassa og afgreidd yfir borðið í 
brúnum bréfpoka. Ilmurinn var 
sterkur og fyllti vitin og jóla
eftirvæntingin varð áþreifanleg 
á göngunni heim aftur. 

Þorláks messu morgunn rann 
upp stuttu síðar og við pabbi 
fórum dúðaðir í frostinu með 
strætó niður á Hlemmtorgið og 
geng um upp í Ölgerðina með 
mjólkurbrúsa heimilisins og 
keyptum þrjá lítra af hvítöli á 

hann eftir að hafa beðið einn 
til tvo klukkutíma í biðröðinni. 
Þar var líka sterkur ilmur af 
jólum. Úr bernskunni eru þess ir 
ilmandi boðberar jólanna angur
vær minning í dag. 

Litla gervi jólatréð sem var 
skr eytt á Þor láksmessu kvöldið 
var upp haf gleðilegra jóla. Það 
fékk síðan að lýsa upp dagana 
fram yfir áramótin en hvarf 
síðan aftur eftir 10. janúar í 
dimm an skáp tímans fram að 
næstu jólahátíð.

Þessa hátíðardaga var með 
manni á ferðinni í humátt á eftir 
blessað jólabarnið sem hét og 
heitir Jesús Kristur. Hann bjó allt 
árið í kirkjunni og þar var hægt 
að hitta hann á sunnudögum. 
Prest   urinn talaði fyrir hans 
hönd og breiddi út kærleiks og 
friðarboðskapinn. 

Hann varð hluti jóladaganna 
í gegnum sálma og jólalög.  
Kvöld     bænirnar áttu það til 
að snúast um að sá sem bað 
eignaðist bók eða litfagran bíl 

þau jólin og fengi uppáhalds 
matinn að borða. Blessað jóla
barnið hvarf svo aftur inn í 
kirkj una og birtist þar á ýmsum 
aldri næsta árið alla sunnudaga 
ef farið var til messu. Þannig 
snerist skífa tímans ár eftir ár.

Nýir tímar, nýir siðir, sitt 
sýnist hverjum. En vonandi 
er  jóla tíminn gleði sem flestra 

og verður góður mönnum og 
dýrum.  Minn ingar halda áfram 
að verða til og skapa vonandi 
andrúms loft ástar og friðar sem 
endist ævina á enda.

Kærar jólakveðjur og ósk 
um farsælt nýtt ár,

Pétur Önundur Andrésson.

Mynd frá Héraðsskjalasafni Árnesinga. Ljósmyndari er Tómas Jónsson.

Hugleiðing um jólin
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Ariens var stofnað árið 1933 í Wisconsin í Bandaríkjunum og þar hafa bæði hönnunin og framleiðslan verið 
allar götur síðan enda fyrirtækið gengið, föður til sonar í fjórar kynslóðir.

Komin er margra áratuga reynsla á snjóblásarana frá Ariens við krefjandi aðstæður í Bandaríkjunum, 
Canada, Skandinavíu og víðsvegar annars staðar í Evrópu. Ariens eru mest seldu tveggja þrepa snjóblásarar 
í heiminum, þekktir fyrir einstök gæði, afl og endingu.

Jötunn hefur síðastliðin 3 ár selt snjóblásara o.fl. vörur frá Ariens sem hafa reynst einstaklega vel í 
íslenskum aðstæðum.

Vélarstærð: 254cc
Vinnslubreidd: 60cm
Vinnsluhæð: 53.3 cm

Blásturslengd: allt að 15m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Vélarstærð: 208cc
Vinnslubreidd: 60cm
Vinnsluhæð: 50.8 cm

Blásturslengd: allt að 12m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Vélarstærð: 420cc
Vinnslubreidd: 71cm
Vinnsluhæð: 59.7 cm

Blásturslengd: allt að 18m
Startari: Handtrekktur/rafstart

Gírar: 6 áfram/ 2 aftur
Mótor: Ariens AX

Deluxe 24 Classic 24E 28 DLE

374.900 249.500 495.900

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir  // Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Þegar ég var að alast upp 
fannst mér bestu jólagjaf-
irnar vera bækur. Yfirleitt 

var ég í kappi við systur mína 
um það hvor okkar fékk fleiri. 
Síðan tók við önnur keppni 
sjálfa jólanóttina en hún gekk út 
á hvor okkar gæti lesið mest yfir 
nóttina. Við vorum tvær af fimm 
systkinum sem lékum þennan 
leik. Ekki veit ég hversu mik-
ið af næsturlestrinum sat eftir 
þennan hraðlestur en skemmti-
legur var hann. 

Eftir aðfangadag og langt 
fram á sumar voru bækurnar 
síðan ræddar við gesti og gang-
andi. Þar sem ég bjó í sveit var 
fljótlega farið að grennslast um 
hvaða bækur fólkið á næstu 
bæjum fékk í jólagjöf og þær 
auðvitað fengnar að láni sem 
ég ekki var búin að lesa. Í mínu 
ungdæmi var þetta fastur liður 
og enn finnst mér gaman að ræða 
um bækur. 

Í Konubókastofu á Eyrar-
bakka má bókstaflega sjá hvaða 
bækur voru einna vinsælastar. 
Þær eru svo mikið lesnar að þær 
hanga varla saman. Oft eru þetta 
bækur sem körlum þóttu ekki 
merkilegar og finnst kannski 
ekki enn. Má þar nefna bækurn-
ar eftir Guðrúnu frá Lundi, 
Ingibjörgu Sigurðardóttur, Guð-
rúnu Lárusdóttur og Birgittu 
Halldórsdóttur. Það er gaman 
að hugsa til þess að bækur eftir 
þessar konur hafa án efa verið 
í mörgum jólapökkum áður en 
þær komu til okkar á safnið.

Og ekki vantar bækurnar fyrir 
þessi jól til að ræða um. Íslenskir 
kvenrithöfundar eru þar afkasta-
miklir því samkvæmt Fjöruverð-
laununum voru tilnefndar hjá 
þeim 43 bækur í flokki fagur-
bókmennta, 28 bækur í flokki 
fræðirita og 35 bækur í flokki 
barnabóka fyrir árið 2019, 106 
bækur allt í allt! Þetta eru eigin-
lega ótrúlegar tölur og það verð-
ur gaman að koma eintökum af 
þessum bókum fyrir á Konu-
bókastofu. Gleymum því ekki að 
fyrir tveimur árum voru bækurn-
ar 83 talsins. Helsti vöxturinn er 
í flokki fagurbókmennta en þar 
er aukningin 12 bækur. Margar 
af þeim eru ljóðabækur.  

Af hverju er ég að telja þetta 
upp núna fyrir jólin? Það sem ég 
velti helst fyrir mér er hvað úr-
valið af nýútgefnum bókum er 
mikið. Að sjálfsögðu eru karl-
arnir að gefa mikið út og tölu-
vert er gefið út af þýddu efni. 
En sannast sagna er fyrirbærið 
,,bókin” ennþá vinsælasta jóla-
gjöfin hér á landi. Það finnst mér 
afar gott. Ég vona líka að mörg 
börn fái að njóta þess að alast 
upp við að fá bækur í jólagjöf. 
Úrvalið er allavega fyrir hendi 
og höfundarnir okkar frábærir. 

Nýverið hlustaði ég á við-
tal við Bergrúnu Írisi Sævars-
dóttur í Kiljunni (13. nóvember 
sl.) en hún skrifar mikið fyrir 
börn og myndskreytir bækurnar 
líka sjálf. Hún hefur skrifað níu 

bækur og myndskreytt um 50. 
Mér fannst mér svo flott hvern-
ig Bergrún talaði um börn. Hún 
sagði að við ætlum börnum oft 
ákveðnar tilfinningar og þurf-
um að venja okkur á að spyrja 
,,hvernig fannst þér?” frekar en 
að spyrja leiðandi spurninga á 
borð við ,,fannst þér ekki gaman, 
leiðinlegt?” eða álíka. Hún talaði 
líka um það að við ættum að tala 
við börn á heiðarlegan hátt og 
af virðingu. Þegar hún skrifar 
bækur fyrir börn hefur hún það 
að leiðarljósi, að tala við þau af 
virðingu og það sést vel í skrif-
um hennar. 

Bergrún er bæði tilnefnd til 
Íslensku bókmenntaverðlaun-
anna og Fjöruverðlaunanna 
2020 hvorki meira né minna. 
Hún hefur líka verið tilnefnd til 
barna- og unglingabókmennta-
verðlauna Norðurlandaráðs. 
Nýjasta bók Bergrúnar, (lang) 
Elstur að eilífu, fjallar um litla 
stelpu og gamlan vin hennar sem 
er orðinn mjög aldraður og finn-
ur að lífinu fer senn að ljúka. Þau 
vinirnir taka upp á ýmsu saman. 
Í þessari bók er Bergrún Íris að 
fjalla um dauðann. Hún talar 
opið um hann og af hreinskilni 
svo að börnin skilja. 

Harpa Rún Krisjánsdótt-
ir hlaut bókmenntaverðlaun 
Tómasar Guðmundssonar núna 
í haust fyrir ljóðabókina Edda. 
Merkilegt nokk þá fjallar Harpa 
Rún líka um dauðann og upphaf 
lífs í sínum ljóðum á afar fal-
legan hátt.

Rithöfundunum okkar ligg-
ur margt á hjarta ef miða á við 
það magn af bókum sem er að 
koma út. Mér finnst afar jákvætt 
hvað ungu kvenrithöfundarnir 
eru óhræddir við að koma fram 
með verk sín og fá þau birt. 
Það er svo gott að heyra í mis-
munandi röddum samfélagsins, 
meðal annars til að víkka út 
sjóndeildarhring okkar. Það sem 
ég kannski sakna helst er að sjá 
ekki bækur eftir nýju Íslending-
ana okkar sem koma margir frá 
umhverfi sem er ólíkt okkar. 
Vonandi er ekki langt að bíða 
eftir því.

Mest lesnu bækurnar 
hanga vart saman

Hetjusaga hinna snauðu og ættarsaga hinna ætt-
lausu. Í þessari sögulegu skáldsögu segir Bjarni 
Harðarson af syndugum og brotgjörnum formæðr-
um sínum sem eiga það sammerkt að verða að yf-
irgefa börn sín en mæta allsleysinu og harðræði 
með brosið að vopni. Harmræn saga og heillandi 
óður til horfinna kvenna.

Svo skal dansa

Höfundur er Bjarni Harðarson

Hér nýtir höfundur samtalsformið til að rekja 
sögu löngu horfinna biskupsfrúa og fyrirkvenna 
svo hún verður ljóslifandi fyrir lesendum. Þessar 
sögur hafa verið faldar í myrkviði horfinna alda 
enda er oftlega fjallað um konur fortíðar nánast 
eins og um væri að ræða vel þekkta, meinlausa 
dýrategund sem deilir landinu með körlum.

Hvað er svona merkilegt við 
það að vera biskupsfrú

Höfundur er Hildur Hákonardóttir

Lausnir berist í síðasta lagi föstudaginn 3. janúar 2020, merktar:
Jóla-myndagáta, Dagskráin, Eyravegi 25, 800 Selfoss

Veitt verða ein verðlaun fyrir rétta lausn: Frostpinnaveisla frá Kjörís.

Ath! Gerður er greinarmunur á breiðum og grönnum sérhljóðum.
Nöfn vinningshafa verða birt í Dagskránni 8. janúar 2020 
og þá um leið lausn myndagátunnar.

Skrifið lausn gátunnar hér:

Jólaljós voru kveikt á 
mörgum stöð um fimmtu
dagskvöldið þann 21. 

nóvember. Það er hefð hjá 
sveitar félaginu, verslunar og 
þjónustu fyrirtækjum á Selfossi 
og mörg heimili gera þetta að 
upp  hafs   degi ljósa skreytinga 
fyr ir jól. Þetta er þess valdandi 
að nóttin er ekki jafn dimm og 
morgn  arnir eru grábjartir í stað 
þess að vera svartir. Jóla tré á 
hring torgum bæjarins eru tekin 
til starfa og blessuð börnin finna 
eftir  væntinguna aukast og láta 
sig dreyma. 

Gamlir íhalds samir karlar 
muldra hneyksl aðir í barm 
sér og hugsa kaup mönnunum 
þegjandi þörfina. Mikill er mátt
ur versl  un arinnar. Hvar er boð
skapur há tíðarinnar og sið ferðis
boð   skapur jól anna. 

Þetta er víst einhvers staðar 
þarna  líka.  En eplalyktin er 
horf in hún er útþynnt eftir að 
berjast við alla hina ávextina um 
athyglina árið um kring.

Það leiðir huga eldri manns 
að þeim dögum í bernsku vikuna 
fyrir jól þegar hann var sendur 
til að kaupa eitt kíló af eplum 
í Kron búðina á Lang holts
veginum. Þau voru tínd upp úr 
kassa og afgreidd yfir borðið í 
brúnum bréfpoka. Ilmurinn var 
sterkur og fyllti vitin og jóla
eftirvæntingin varð áþreifanleg 
á göngunni heim aftur. 

Þorláks messu morgunn rann 
upp stuttu síðar og við pabbi 
fórum dúðaðir í frostinu með 
strætó niður á Hlemmtorgið og 
geng um upp í Ölgerðina með 
mjólkurbrúsa heimilisins og 
keyptum þrjá lítra af hvítöli á 

hann eftir að hafa beðið einn 
til tvo klukkutíma í biðröðinni. 
Þar var líka sterkur ilmur af 
jólum. Úr bernskunni eru þess ir 
ilmandi boðberar jólanna angur
vær minning í dag. 

Litla gervi jólatréð sem var 
skr eytt á Þor láksmessu kvöldið 
var upp haf gleðilegra jóla. Það 
fékk síðan að lýsa upp dagana 
fram yfir áramótin en hvarf 
síðan aftur eftir 10. janúar í 
dimm an skáp tímans fram að 
næstu jólahátíð.

Þessa hátíðardaga var með 
manni á ferðinni í humátt á eftir 
blessað jólabarnið sem hét og 
heitir Jesús Kristur. Hann bjó allt 
árið í kirkjunni og þar var hægt 
að hitta hann á sunnudögum. 
Prest   urinn talaði fyrir hans 
hönd og breiddi út kærleiks og 
friðarboðskapinn. 

Hann varð hluti jóladaganna 
í gegnum sálma og jólalög.  
Kvöld     bænirnar áttu það til 
að snúast um að sá sem bað 
eignaðist bók eða litfagran bíl 

þau jólin og fengi uppáhalds 
matinn að borða. Blessað jóla
barnið hvarf svo aftur inn í 
kirkj una og birtist þar á ýmsum 
aldri næsta árið alla sunnudaga 
ef farið var til messu. Þannig 
snerist skífa tímans ár eftir ár.

Nýir tímar, nýir siðir, sitt 
sýnist hverjum. En vonandi 
er  jóla tíminn gleði sem flestra 

og verður góður mönnum og 
dýrum.  Minn ingar halda áfram 
að verða til og skapa vonandi 
andrúms loft ástar og friðar sem 
endist ævina á enda.

Kærar jólakveðjur og ósk 
um farsælt nýtt ár,

Pétur Önundur Andrésson.

Mynd frá Héraðsskjalasafni Árnesinga. Ljósmyndari er Tómas Jónsson.

Hugleiðing um jólin
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Það var glatt yfir Flóamönnum 
fyrir fimmtíu árum eða hálfri 
öld. Ungmennafélögin í aust-
anverðum Flóanum voru kraft-

mikil í íþrótta- og menningarstarfi og 
félagslífi í sínum sveitum. Þetta voru 
Baldur í Hraungerðishreppi,Vaka í Vill-
ingaholtshreppi og Samhygð í Gaulverja-
bæjarhreppi. Leiklistin hafði lengi verið 
áhugamál í Flóanum og mörg verk verið 
sett á svið í gegnum tíðina. Vaka hafði 
sviðsett Ævintýri á gönguför nokkrum 
árum áður og Baldursmenn höfðu sett 
mörg verk upp í Þingborg og farið með 
þau í önnur félagsheimili í héraðinu. 

Nú bar það helst til tíðinda í Flóanum 
að Eyvindur Erlendsson var orðinn bóndi 
í Heiðarbæ ásamt konu sinni Sjöfn Hall-
dórsdóttur. Eyvindur nam ungur leiklist 
í Leiklistarskóla Þjóðleikhússins og fór 
síðan til Moskvu, þar sem hann stundaði 
nám um fimm ára skeið við Ríkisleik-
listarskólann GITIS. Hann lauk námi 
í Moskvu 1967 og stjórnaði þá svið-
setningu á einu leikrita bandaríska leik-
skáldsins Edwards Albeens, „The Ballad 
of the Sad Café,“ sem sýnt var lengi í 
Moskvu. Nú var þessi hámenntaði leik-
listarmaður kominn heim og orðinn kúa-
bóndi í Villingaholtshreppi. Moskva var 
okkur fjarlæg á þessum tíma og Sovétrík-
in stór veldi hlaðin dulúð. Þar ríkti komm-
únisminn og kalt var á milli stórveldanna. 
Þau glímdu að vísu við að koma manni 
til tunglsins og herja á óvinaþjóðir sínar. 
Eyvindur lagðist í víking eins og forfeður 
okkar! Þá voru samskipti við Rússland 
ekki opin eða góð, hvað þá að farsímar 
væru komnir til sögunnar og bréf bárust 
seint og illa. Sjöfn var heima í sveitinni á 
þessum tíma, bæði hjá foreldrum sínum í 
Heiðarbæ í Flóa og Dalsmynni í Biskups-
tungum þar hjá tengdaforeldrum sínum 
með börn þeirra Eyvindar. Hún beið eftir 

að Eyvindur kæmi til baka, sem ekki var 
sjálfgefið á dögum kalda stríðsins. 

Eyvindur kom heim, dökkur á brún og 
brá, og menn nálguðust hann af varúð. 
Mönnum þótti hann framandi en vildu 
umfram allt fara að huga að leiklist í Fló-
anum og njóta leiðsagnar þessa hálærða 
leiklistarmanns. Við sem vorum formenn 
ungmennafélaganna þriggja á þessum 
tíma, Helgi Stefánsson í Vorsabæ, Ólafur 
Einarsson á Hurðarbaki auk mín, urðum 
að ganga fyrir liði. Við erum sannfærðir 
um að Margrét Björnsdóttir á Neistastöð-
um var eins og oft áður, þegar leiklist var 
annarsvegar, frumkvöðull að þessu fram-
taki. Ingjaldur Ásmundsson í Ferjunesi 
leysti svo Ólaf af hólmi sem fór á vertíð 
þennan vetur.

Nýársnóttin var það heillin
Til að ráðast í stórvirki ákváðu ung-
mennafélögin að hefja samstarf og nú 
skyldi Þjórsárveri breytt í Héraðsleik-
hús Suðurlands og Eyvindi falið að velja 
leikrit sem hæfði hans menntun og myndi 
skapa áhuga og aðsókn. Skemmst er frá 
því að segja að Nýársnóttin eftir Indriða 
Einarsson varð fyrir valinu. Eyvindur sá 
uppsetninguna strax í hillingum. Verkið 
bauð upp á svo margt listrænt og þarna 
naut hinn hálærði leikhúsmaður sín. 
Hann sá um leikstjórn, gerð leiktjalda, 
sviðssetningu og lýsingu. Jón Kristjáns-
son í Villingaholti var ráðinn til aðstoð-
ar við leiktjaldasmíði, Sigga á Grund 
við leiktjaldamálun, Albert Sigurjóns-
son á Sandbakka við lýsingu og Ólafur 
Sigurjónsson, bróðir hans, í Forsæti til 
að annast söngstjórn. Þá var komið að 
stærsta verkefninu að velja leikara en 
Nýársnóttin var stór í minningu þjóðar-
innar frá því Þjóðleikhúsið var vígt 
1950, en þá var hún fyrsta verkið sem 
sett var þar á svið með ógleymanlegum 

leikurum. Svo eigum við Selfyssingar og 
Árnesingar að minnast þess, að grunnur 
hringsviðsins í Þjóðleikhúsinu var smíð-
aður úr járni úr okkar gömlu Ölfusárbrú, 
sem hrundi árið 1944. 

Búandafólk og krakkar verða leikarar
Ég minnist þess að nú hófst umræðan 
um það hverjir gætu virkilega farið með 
hlutverkin, þar sem áhugamenn áttu að 
keppa við þá landsfrægu fyrir sunnan. Ég 
gleymi seint fundum þar sem Eyvindur 
sat eins og allsherjardómari að raddprófa 
og skynja leikarahæfileika okkar Flóa-
manna. Fljótlega varð niðurstaðan sú, að 
Gunnar Halldórsson á Skeggjastöðum 
léki álfakónginn, enda bæði raddmaður 
og söngmaður og sviðsvanur. Sjöfn Hall-
dórsdóttir, kona Eyvindar, hafði allt til að 
bera sem Áslaug álfkona og þarna voru 
þrjár glæsilegar ungar konur til að leika 
dætur álfakóngsins, Mjöll, Heiðbláin og 
Ljósbjört. Í þau hlutverk völdust Arn-
dís Erlingsdóttir á Galtastöðum, Halla 
Aðalsteinsdóttir í Kolsholti og María 
Tómasdóttir í Skálmholti. Hlutverkin í 
sjónleiknum eru 19 talsins og auk þess 
huldufólk og álfar. Með hlutverk álfanna 
fóru Jónas og Atli Lilliendahl, Reynir Þór 
Eyvindarson, þær systur hans Ásta Guð-
rún og Heiðrún Dóra Eyvindardætur og 
Margrét Lilliendhal. 

Nýársnóttin hefur þann boðskap að 
flytja, að hún er sigur þess góða yfir hinu 
illa. Áslaug álfkona er heilladís lands-
ins í sögunni, en álfakóngurinn er argur 
harðstjóri meðal álfa og óvinur manna. 
Enginn þorir að rísa gegn kóngi nema 
Áslaug álfkona. Guðrún var tvítug stúlka 
úr mannheimum, en hún var leikin af 
Sigrúnu Gísladóttur frá Lækjarbakka. 
Um hana snýst harmurinn að mestu, en 
hana ætlar kóngurinn að æra á nýársnótt 
og unnusti hennar var Jón, afsprengi álf-
konu og mennsks manns, sem leikinn 
var af Róbert Maisland á Þjótanda. En 
fyrirmyndin að Jóni í verkinu er Ólafur 

Liljurós. Svo fyllir Eyvindur sviðið af 
álfum og huldufólki bæði fullorðnu og 
börnum sem syngja og dansa í glæstum 
búningum. Lykilmenn eru þar Reiðar, 
sendimaður kóngsins, leikinn af Sigurði 
Guðmundssyni frá Langstöðum, Hún-
bogi stallari konungs, leikinn af Agli 
Erni Jóhannessyni, og Svart, þræl álfa-
kóngsins, leikur greinarhöfundur, Guðni 
Ágústsson frá Brúnastöðum. Álfasveina 
leika þeir Pétur Hermannsson frá Lang-
holti, Jón Kristjánsson í Villingaholti 
og Ómar Breiðfjörð á Grund. Enginn 
gleymir söng Heiðbláinnar í lok verksins, 
þar sem Halla Aðalsteinsdóttir söng: „Ein 
sit ég úti á steini.“ Ólafur Sigurjónsson 
stýrði tónlist og söng, sem þótti magnað-
ur í allri framsetningu. Mannfólkið lék 
hinsvegar Tryggvi Bjarnason á Lamba-
stöðum, sem fer með hlutverk Guðmund-
ar bónda, Margrét M. Öfjörð í Gerðum, 
sem leikur Margréti, konu hans, Margrét 
Björnsdóttir á Neistastöðum, sem leikur 
Önnu, systur hennar. Jón fósturson þeirra 
leikur Róbert Maidsland, Guðrúnu unn-
ustu hans leikur Sigrún Á. Gísladóttir 
eins og áður sagði. Sigríður Bjarndóttir 
á Litla-Ármóti leikur Siggu þjónustu-
stúlku, Kristinn Helgason í Halakoti 
leikur Grím, fyrrverandi verslunarmann, 
og Sigurður Björgvinsson á Neistastöð-
um leikur Gvend Snemm bæra. Í sönginn 
bætast svo Jón Ólafsson á Syðra-Velli, 
Þóra Sigurjónsdóttir á Lækjarbakka og 
Guðmunda Jónsdóttir í Vorsbæjarhóli 
og Þórarinn Sveinsson í Kolsholti lék á 
trompet. 

„Héraðsleikhúsið,“ í Þjórsárveri sýndi 
leikritið ellefu sinnum fyrir troðfullu húsi 
í aprílmánuði 1970 við góðar undirtekt-
ir. Minnisstætt er, að margir leikarar og 
vinir Eyvindar komu á sýningarnar og 
lofuðu efnistökin.

Grímur ærist, mögnuð stund
Einhver magnaðasta stund á hverri sýn-
ingu var þegar Kristinn í Halakoti í hlut-

N ÝÁ R S N Ó T T I N :

G U Ð N I  Á G Ú S T S S O N

Ævintýri okkar Flóamanna fyrir 50 árum

Eyvindur Erlendsson (t.h.) leikstjóri í Tungnaréttum með Erni bróður sínum.

Kristinn í Halakoti sem Grímur ærist, Sigurður á Neistastöðum sem Gvendur Snemmbæri til hliðar.
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verki Gríms vitlausa varð geðveikur og 
ærðist gjörsamlega. Og þess minnist ég 
að svo vel lifðu gestir í salnum sig inn í 
verkið, að einhverju sinni þegar Kristinn 
ærðist þá reis upp maður og vildi kalla á 
sjúkrabíl, en hann hélt í alvöru að Kristinn 
hefði misst vitið. Ég heyrði talað um að 
Kristni hefði boðist að leika gesta-hlut-
verk í Þjóðleikhúsinu fyrir frammistöðu 
sína. Jafnframt var það svo þegar undir-
ritaður í hlutverki Svarts þræls kom inn 
á sviðið á handahlaupum biksvartur 
með sveðju í höndunum og hrópaði að 
áhorfendum með ógnarsterkri bassarödd: 
„Hér hýmið þið og gónið. Er það hjúum 
skömm að hundrota svo tímann,“ og ot-
aði sveðjunni að sýningargestum, þá fóru 
börn að gráta og varð stundum að bjarga 
þeim úr salnum, slík var ógnin. Ekki 
gleymast heldur tilþrif Gvendar Snemm-
bæra sem Siggi á Neistastöðum lék af 
snilld. Eins fór Sigrún með hlutverk Guð-
rúnar af mikilli tilfinningu. 

Skáldið fellir ritdóm
En látum Guðmund Daníelsson skáldið og 
ritdómarann í Héraðsblaðinu Suðurlandi 
hafa orðið. „Leiktjöldin í Nýársnóttinni 
eru verk Eyvindar, gerð af feykilegum 
hagleik og hugviti. Tel ég leiktjöldin 
ásamt fágætlega kunnáttusamri notkun 
ljósa undir stjórn Alberts Sigurjónsson-
ar athyglisverðasta afrek sýningarinn-
ar, enda þótt hlutur sumra leikaranna sé 
mikill og góður, svo sem Kristins Helga-

sonar í Halakoti í hlutverki Gríms fyrrum 
verslunarmanns, Guðna Ágústssonar í 
hlutverki Svarts þræls, Sjafnar Halldórs-
dóttur í hlutverki Áslaugar álf-konu, Sig-
urðar Björgvinssonar í hlutverki Gvends 
snemmbæra. Dætur álfakóngins, Mjöll, 
Heiðbláin og Ljósbjört leiknar af Arndísi 
Erlingsdóttur, Höllu Aðalsteinsdóttur og 
Önnu Maríu Tómasdóttur.“ Guðmundur 
bætir svo við: „og þannig mætti að vísu 
lengi áfram telja upp svo góða liðsmenn 
í þessu umfangsmikla ævintýrasviðs-
verki.“

Álfakóngurinn drepinn og 
hverfur af sviðinu
Sá er þetta ritar á margar góðar minn-
ingar frá þessum yndislega vetri. Æfingar 
voru erfiðar og tímafekar og Eyvindur 
gerði miklar kröfur til leikaranna. Mér 
fannst hann bæði mjúkur og harður eins 
og hann væri að hnoða leir úr okkur til 
að ná persónusköpun hvers og eins. Að 
sumu bjuggum við sem í verkinu vorum 
að alla ævi, í raddbeitingu og framkomu 
á sviði. Margar „brellur,“ voru í verk-
inu og mjög tæknilegar. Kóngurinn var 
stórbrotinn í höndum Gunnars Halldórs-
-sonar, þegar hann þuldi bölbænir álfa-
kóngsins og harma úr hásæti sínu. Ég 
sem Svartur þræll var eins og hundurinn 
hans og hlýddi harðstjóranum. En undir 
lok verksins fær Áslaug álfkona Svart til 
að drepa kónginn. Kóngurinn sat í hásæti 
í rauðum kirtli, þegar Svartur stökk upp 

á borðið með tilþrifum, beitti sveðjunni 
og stakk kónginn milli herðanna bana-
stungu. Kóngur rak þá upp hryllingslegt 
dauðaöskur. Alger dauðaþögn varð með-
al sýningargesta og mátti heyra saum-nál 
detta, en þá greip Svartur þræll konungs-
skikkjuna og með handasveiflum teygði 
hann skikkjuna til lofts og braut hana síð-
an saman og þá sá fólk að kóngurinn var 
horfinn. Um þetta urðu miklar umræður 
hvernig kóngurinn hvarf. Fór hann upp 
úr loftinu eða niður úr gólfinu? Meðal 
margra þeirra var faðir minn, Ágúst á 
Brúnastöðum, sem bað mig að segja sér 
ekki frá hvað um kóngsa varð. Hann ætl-
aði að finna það út sjálfur. Hann kom á 
tvær eða þrjár sýningar og réði ekki fram-
úr þrautinni. Svo mögnuð var dauðastund 

kóngsins og haganlega gerð af Eyvindi, 
að allra augu beindust að Svarta djöflin-
um og allir virtust mæna á leikræn brögð 
Svarts með skikkjuna. Kóngurinn gekk 
hinsvegar út í augsýn allra en enginn 
sá hann. Svona voru leikrænar sjón-
hverfingar Eyvindar úr hinu mikla námi í 
Moskvu. Ég vil þakka samleikurum mín-
um þennan vetur og Eyvindi Erlendssyni 
fyrir að hafa gert okkur þetta kleift að 
takast á við svo glæsilega sýningu sem 
Nýársnóttin var. Og ennfremur leikhús-
gestum sem enn minnast lítillar stundar í 
Þjórsárveri fyrir fimmtíu árum að verða. 
Nú bíðum við eftir Menningarsalnum á 
Hótel Selfossi til að setja upp Nýársnótt-
-ina á nýjan leik í Flóanum.

Hér má sjá: Alla litlu krakkana sem léku álfana f.v. Jónas Lillendahl og Atli Lillendahl,Reynir Þór 
Eyvindarson og systurnar Ásta Guðrún og Heiðrún Dóra Eyvindardætur og Margrét Lillendahl 
ásamt álfakónginum og hirðmönnum hans.

Svo kemur hin svakalega sena þegar illhræsið Svartur þræll ryðst fram ógnandi með rýting sinn 
á lofti en álfakóngur og hirð hans stendur agndofa í kring. Myndin er á bls. 162 í sögu HSK eftir 
þekktan rithöfund.

Hér kemur myndin af því þegar Guðni Ágústsson, sem Svartur, útsendari álfakonungs sem er í 
gervi Gunnars á Skeggjastöðum ræðst til atlögu við álfahirð með rýting á lofti.

Austurvegi 21, Selfossi

Sandra Gretarsd6ttir 

VAX ehf. 

Austurvegur 21,800 Selfoss, Iceland 
sf mi/tel. (+354) 552 1519 - gsm/mobile (+354) 892 6691 

11 � vaxdesignandgiftsvaxdesignandgifts

Fimmtudagur 12. des. kl. 11-21
Sunnudagur 15. des. kl. 12-16
Fimmtudagur 19. des. kl. 11-21
Föstudagur 20. des. kl. 11-21
Laugardagur 21. des. kl. 11-21
Sunnudagur 22. des. kl. 12-21
Mánudagur 23. des. kl. 11-23
Þriðjudagur 24. des. kl. 10-12
Miðvikudagur 25. des. LOKAÐ
Fimmtudagur 26. des. LOKAÐ
Föstudagur 27. des. LOKAÐ

O P N U N A RT Í M I

JÓLAGLEÐI Í  VAX
www.vaxverslun.is
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Sunnlendingar í jólaskapi

Bjarni 
Guðmundsson
Jólin mega 
koma þegar... 
búið er að kveikja 
ljósin á jólatrénu 
og jólagjafir 
fjölskyldunnar, og þá 
sér stak lega eigin konunnar, eru komnar 
undir jólatréð.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta? Klárlega brún kryddkaka með 
smjörkremi að hætti mömmu.
Jólaminningin mín er? Minningarnar 
eru margar og góðar. Ein tengist 
ilminum af amerísku jólaeplunum en 
pabbi keypti alltaf stóran eplakassa fyrir 
jólin.
Hvað er á jólaborðinu?: Í forrétt 
borðum við tartalettur, í aðalrétt 
hreindýr sem ég sótti austur á Hérað í 
haust og með því er m.a. villisveppasósa 
og í eftirrétt er mjög góður heimagerður 
ís sem eiginkonan mín, hún Maja, útbýr.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 
er í uppáhaldi enda síðastur til byggða 
og hann gaf mér jú alltaf mest í skóinn 
af bræðrum sínum.

Jólamynd eða 
jólabók?: 
Góð jólabók 

í bland 
við 
sígilda 

jólamynd.

Guðbjartur Ólason
Jólin mega koma 
þegar… ég er 
búinn að hlaupa 
með jólakortin 
innanbæjar með 
Óla litla.
Jólakaka með rúsínum 
eða brún lagterta? Brún lagterta eins 
og mamma gerði, frosin með rjómagulu 
kremi.
Jólaminningin mín er? Þegar við 
systkinin fengum eitt jóladagatal saman. 
Ég átti að fá mola þriðja hvern dag 
en miskildi þetta smá og borðaði alla 
molana.
Hvað er á jólaborðinu? Tartalettur 
með humri, léttreyktur lambahryggur, 
hamborgarhryggur og beef Wellington. 
Toblerone-ís í desert.
Uppáhaldsjólasveinninn? Skyrgámur.
Jólamynd eða jólabók? Jólabók. Mig 
langar í „Skáldið er eitt skrípatól um 
ævi og skáldskap Fernando Pessoa“.

Auður I. Ottesen
Jólin mega koma 
þegar… ég er 
búin að kveikja 
á tugum kerta og 

klassísk jólalög 
óma um húsið.

Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Brún lagterta en þessi hvíta 
með rabarbarasultunni er í mestu 
uppáhaldi hjá mér.
Jólaminningin mín er?: Upptaka 
á aðfangadagskvöldi fyrir Guðnýju 
Ástu frænku í Ameríku árið 1967. 
Guðný var systir pabba sem bjó í San 
Fransico. Pabbi Oddgeir Ottesen, var 
fyrir þessi jól nýlega búin að kaupa 
sér segulbandstæki og upptökugræjur 
og þótti ekkert eðlilegar en að senda 
henni upplifun fjölskyldunnar þegar 
hún tók upp pakkana. Við fengum öll 
sjö systkinin tvo pakka frá frænku og 
vönduðum okkur afskaplega að segja 
ekkert óviðeigandi er við fengum MJÖG 
amerískar gjafir. En við grettum okkur 
og geifluðum þegar við þökkuðum ýkt 
vel fyrir gjafirnar frá frænku í Ameríku.
Hvað er á jólaborðinu?: Aldrei það 
sama, í ár verður forrétturinn fiskur í 
hlaupi með klikkaðri majósósu, önd með 
appelsínusósu og tilheyrandi og ís með 
marssósu og ávöxtum í eftirrétt. Ekkert 
tertustand um kvöldið eins og var í æsku 
heldur ostar og rauðvín í heita pottinum 
eftir að pakkarnir eru teknir upp. Verð í 
sumarbústað á jólunum með Pallanum 
mínum, systur og systurdóttur.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Stúfur, hann 
kom síðastur í Frumskógum í minni 
æskuminningum í Hveragerði. Hann 
gaf okkur náttföt, fyrir það var hann 
uppáhalds.
Jólamynd eða jólabók?: Jólabók, 
er reyndar langt komin með að lesa 
jólabækurnar en ætla að geyma 
Hunangsveiði eftir Soffíu Bjarna 
til að lesa á sjálfum jólunum. 
Konfekt, kertaljós og góð 
bók eru jólin fyrir mér.

Laufey 
Guðmundsdóttir
Jólin mega 
koma þegar... 
Jólin koma 
hjá mér þegar 

jólaklukkurnar 
hringja á Rás 1, það 

varð smá panikk eitt árið þegar einhver 
fór að fikta í útvarpinu rétt áður en 
klukkan sló 18.00.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta? Það er ekki flókið, maður 
setur ekki rúsínur í mat – Brún lagterta!
Jólaminningin mín er?: Ég var svo 
heppin að fá að njóta jólanna alltaf í 
sveitinni fram að tvítugu, ætli sterkasta 
minningin sé ekki amma að brúna 
kartöflurnar, ilmurinn af jólasteikinni 
og að bíða eftir að afi væri búinn í 
jólabaðinu eftir fjósið svo að við gætum 
loksins farið að borða um að verða átta.
Hvað er á jólaborðinu?: Grafinn 
lax eða grafin gæs í forrétt, Ham-
borgarhryggur í aðalrétt borið fram 
með brúnuðum kartöflum og alls kyns 
kruðerý og svo einhver dásemdar 
heimagerður desert sem reyndar er ekki 
borðaður fyrr en búið er að opna 
pakkana því allir eru svo saddir.
Uppáhaldsjólasveinninn?: 
Kertasníkir – hann er sá eini sem man 
enn eftir mér, færir mér alltaf bók á 
aðfangadagsmorgun.
Jólamynd eða jólabók?: 
Ég les alltaf nýjar bækur 
um jólin en það er ein 
mynd sem ég horfi alltaf 
á í kringum jólin „The 
Holiday,“ algjör klassík.

Anna Jónsdóttir
Jólin mega koma 
þegar… dóttir 
mín er komin 
heim í jólafrí frá 
Danmörku

Jólakaka með 
rúsínum eða brún 

lagterta?: Brún lagterta sem er mjúk/
hrærð, helst sem mamma hefur gert.
Jólaminningin mín er? Þegar litla 
systir mín ákvað að skreyta litla kirkju 
sem var til á æskuheimili mínu. Komst 
að því að það er ekki gott að hafa 
logandi kerti við frauðplast og bómull.
Hvað er á jólaborðinu? Vegan-
wellington steik og annar veganmatur 
fyrir dæturnar og lambasteik fyrir 
húsbóndann. Alltaf Ris a la mande með 
kirsuberjasósu á eftir. Er með danska 
uppskrift sem klikkar aldrei og er búin 
að gera veganútgáfu af henni líka. 
Klikkar ekki. Ég hlakka mikið til að 
gefa öllum að borða þessi jólin þar sem 
við verðum ellefu. Hlakka til að koma 
öllum fyrir í litla húsinu okkar.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Stúfur. Lék 
hann í skóla þegar ég var 10 ára og eftir 
það tók ég ástfóstri við þennan litla karl.
Jólamynd eða jólabók?: Uuu, 
jólabækur, margar jólabækur annars 
engin jól.

Karitas Harpa
Jólin mega koma 
þegar... við 
höfum gengið 
um miðbæinn á 
Þorláks messu-
kvöldi, setjast inn 
á kaffihús og fá okkur 
kakó meðan við horfum á mannfjöldann.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Ég er alltaf lagtertumegin 
vegna þess að það er krem á henni, ég 
elska krem.
Jólaminningin mín er?: Að sitja á 
sessalóninu við hlið heimasímans í 
sparifötunum og bíða þess að bjöllurnar 
hringi inn jólin, þá mátti alltaf opna einn 
pakka fyrir matinn
Hvað er á jólaborðinu?: Heimalöguð 
aspassúpa að hætti móður minnar, besta 
sem ég fæ - allt annað er í raun auka, en 
það er hamborgarhryggurinn, brúnaðar 
kartöflur, Waldorf-salat og appelsín.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 
gaf okkur alltaf nýja VHS-mynd á 
aðfangadag svo hann varð sjálfkrafa 
uppáhalds.
Jólamynd eða jólabók?: Jólamynd! 
Helst í svona B - klassa, Hallmark 
jólamyndirnar eru gull t.d. og Netflix 
myndirnar eru að koma sterkar inn, en 
uppáhaldsjólasagan mín er sagan um 
Scrooge og anda jólanna.

Ólafur Sigurjónsson
Jólin mega koma 
þegar... hlé er 
komið í útvarp-

inu rétt fyrir kl. 6 á 
aðfangadag. Skötu-

veisla í Þjórsárveri 
afstaðin og ánægjuleg samvera með 
sveitungum og gestum. Allur annar 
undirbúningur jólahátíðar búinn . Jóla-
messu og aftansöng í Dómkirkjunni 
hringt inn og þá eru jólin komin. 
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta? Jólakaka konu minnar með 
rúsínum, volg á borðið toppar nú flest 
bakkelsi.
Jólaminningin mín er? Úr bernsku, 
að sitja og hlusta á Pál Ísólfsson 
spila í útvarpið eftir messuna kl. 6 á 
aðfangadag og svo seinna er ég fulltíða 
maður sat sjálfur á orgelbekknum 
í fyrsta sinn við aftansöng í Hvera-
gerðiskirkju er afar hlý og góð minning. 
Hvað er á jólaborðinu? Á jólaborði 
okkar seinni ár er það sem elskuleg 
tengdadóttir og sonur bera fram, oft 
hamborgarhryggur.
Uppáhaldsjólasveinninn? Er og 
var kertasníkir því hann er ekki eins 
hrekkjóttur og hinir bræðurnir.
Jólamynd eða jólabók?: 
Jólabókin mín hefur lengst af verið 
sálmasöngbókin, 1. og 5. bindi J. S. 
Bach. Annar lestur bíður milli hátíða.

Birgir Ásgeir 
Kristjánsson
Jólin mega 
koma þegar…: 
fjölskyldan er 
búin að skera út 

laufabrauð í góðra 
vina hópi.

Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Brún lagterta engin spurning. 
Rúsínur eiga ekki heima í bakstri!
Jólaminningin mín er?.: Jólin hafa 
alltaf verið í uppáhaldi hjá mér. Nota-
legar samverustundir með fjöl skyldu og 
vinum og borða góðan mat er það sem 
jólin snúast um hjá mér.
Hvað er á jólaborðinu?: Það er hefð 
fyrir hamborgarhrygg í aðalrétt ásamt 
fjölbreyttu meðlæti. Við erum hinsvegar 
mjög sveigjanleg í vali á forréttum 
og eftirréttum. Það ræðst bara af 
stemningunni á hverjum tíma.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 

er aðal gaurinn.
Jólamynd eða jólabók?: 

Jólamyndin er National 
Lampoon’s 
Christmas 
Vacation. 
Fjölskyldan 
sest niður 
með heitt 
súkkulaði og 
horfir á þá 

mynd eftir að 
jólatréð hefur 

verið sótt.
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Jólaskreytingasamkeppni

Þá er komið að hinni árlegu jólaskreyt inga
samkeppni í Sveitarfélaginu Árborg.

Allir geta verið með, bæði heimili og fyrirtæki. 
Keppnin snýst um best skreytta fyrirtækið og 

3 íbúðarhús í Sveitarfélaginu Árborg.

Tekið er á móti tilnefningum um best skreytta 
fyrirtækið og íbúðarhúsið til 16. desember hjá 
framkvæmda og tæknideild Árborgar í síma 

480 1900 og á netfangið birna@arborg.is.

www.rumfatalagerinn.is

Guðmundur Tyrfingsson

í Árborg 2019

Dómnefndin fer í skoðunarferð 
um miðjan desember.

Verðlaunin verða afhent í 
Bókasafninu á Selfossi fimmtudaginn 

19. desember kl. 16:00.

Jólagjafirnar fást hjá okkur!

Vöfflukaffi!
á föstudögum 
fram að jólum

Leikföng sem endast og endast!

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Allir velkomnir!

Gunnar

Fyrr á árinu kom hópur ungs 
fólks á fund starfsmanna Svf. 

Árborgar og óskaði eftir því að 
komið yrði upp snjóbrettabrekku 
á „fjallinu eina“ á Selfossi. 
Skemmst er frá því að segja að 
starfsmenn sveitarfélagsins tóku 
strax vel í þá hugmynd og unnu 
af krafti með landslagshönnuðum 
að útfærslu hugmyndarinnar. 
Afrakstur þeirrar vinnu hefur 
nú litið dagsins ljós og mun hún 
vonandi verða til þess að nota- og 
skemmtanagildi „fjallsins eina“ 
verði enn meira en áður. 

Á suðurhlið ,,Fjallsins eina“ 
á Selfossi munu verða útbúnar 
tvær brekkur fyrir snjóbretti. 
Önnur mun liggja til suðurs út 
úr miðri suðurhlíð núverandi 
hóls og sveigja til austurs, en 
hin mun liggja að nokkru leyti 
samhliða núverandi sleðabrekku, 
en sveigir svo til vesturs og 
mætir þar hinni brekkunni. Á 
milli brekknanna verður um 30 
m langt slétt svæði. Á, og við, 
slétta svæðið verður komið fyrir 
útbúnaði sem mun bjóða upp á 
ýmsa fleiri möguleika á nýtingu 

svæðisins. Rennslisstefna beggja 
brekkna mun beina iðkendum 
frá Langholtinu og einnig mun 
verða komið upp hindrunum svo 
að skíða- og sleðafólk renni ekki 
út af svæðinu. Sérsmíðuðum 
handriðum verður komið upp 
við enda brekknanna sem býður 
upp á ýmsa viðbótarmöguleika á 
nýtingu svæðisins til að æfa stökk 
og annars konar skíðaloftfimi. 
Framkvæmdir við brekkurnar 
munu hefjast svo fljótt sem verða 
má.

Þakkir fá unglingarnir fyrir 
frumkvæðið að hugmyndinni, 
starfsmenn sveitarfélagsins 
fyrir að taka svo vel í hana, sjá 
tækifærin í henni og vinna að 
því að gera hana að veruleika 
ásamt með snjallri útfærslu 
landslagshönnuðanna.

Fjallið eina - „skíðaparadís“ 
Selfyssinga

Tómas Ellert 
Tómasson 
bæjarfulltrúi 
M-lista í Svf. 
Árborg og 
formaður Eigna- 
og veitunefndar.
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Snjóbrettabrekka - DRÖG

18.11.2019gkogko

0011:750 í A3219-032

Íþróttavallarsvæði v/ Engjaveg, mót Langholti

Framkvæmda- og veitusvið
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

hæðarlínur - 1.0 m

núv. gróður

skráðar fornminjar

rennslisstefna brekku

handrið - ,,rail" o.fl.

hindrun v/ akveg

STUTT GREINARGERÐ:
Meðfylgjandi er einföld tillaga á breyttri suðurhlið ,,Fjallsins eina" á Selfossi. Tillagan sýnir útfærslu á
tveimur brekkum fyrir snjóbretti.

Í tillögunni eru útbúnar tvær brekkur. Önnur liggur til suðurs út úr miðri suðurhlíð núverandi hóls og
sveigir til austurs, en hin liggur að nokkru leyti samhliða núverandi sleðabrekku, en sveigir svo til
vesturs og mætir þar hinni brekkunni. Á milli brekknanna er um 30m langt slétt svæði. Á, og við,
slétta svæðið verður komið fyrir útbúnaði sem bjóða upp á ýmsa fleiri möguleika á nýtingu
svæðisins. Brekkurnar hafa jafnan halla, 1:8 og 1:7. Mikilvægt er að rennslisstefna beggja brekka
beini iðkendum ekki beint að Langholti. Til viðbótar er nauðsynlegt að koma fyrir hindrunum
meðfram Langholti, svo sem háu grindverki svo að skíða- og sleðafólk renni ekki út af svæðinu.

Lagt er til að komið verði fyrir sérsmíðuðum handriðum við enda brekknanna sem bjóða uppá ýmsa
viðbótarmöguleika á nýtingu svæðisins. Vinsælt er að stökkva uppá handriðin og eins mætti útbúa
lítinn varanlegan stökkpall úr jarðvegi sem vísar niður brekkuna með aðstöðu til að æfa stökk og
annars konar skíðaloftfimi.

Snjóbrettasport felst að miklu leyti í tækni og trixum frekar en eiginlegu bruni. Þegar braut er gerð í
lítilli brekku er betra að hafa lítinn halla og bjóða frekar upp á búnað til að æfa ýmis trix og tækni.
Með slíkum búnaði ásamt stökkpalli, mætti auka gæði svæðisins til muna og auka líkur á að svæðið
verði vinsælt.

Tillagan krefst þess að nokkuð af núverandi gróðri, mestmegnis Birki, upp við suðurhlíð hólsins verði
fjarlægður en einnig má ímynda sér að hann verði einfaldlega færður innan svæðis. Til þess að
sporna gegn bruni niður brattasta hluta hlíðarinnar og til yndisauka á svæðinu er lagt til að
gróðursett verði einnig aukalega í lautina sem myndast á milli nýrra brekkna. Útfærsla á gróðri yrði í
samræmi við heildargróðurplan íþróttasvæðisins.

Tillaga að snjóbrettabrekku. mkv. 1:750

nýr gróður
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N

AR-217:054

TÓ
FT - þarf að vernda

Asparlundur

Greni- og furulundur

Núv. sleðabrekka

ný brettabrekka

handrið - "rail"

áætluð gönguleið skv. deiliskipulagi

Núv. greni- og furulundur

Nýr gróður

ný
 b

re
tta

br
ek

ka

ha
nd

rið
 - 

"ra
il"1:8

1:7

Nýr gróður

L A N D S L A G S A R K I T E K T A R F Í L A

LANDFORM
e
h
f AUSTURVEGI 6 800 SELFOSS sími: 482 4090 faxnr: 482 3542

netfang: landform@landform.is veffang: www.landform.is

VERKNR:

DAGS. TEIKN:

TEIKN. BREYTT:

TEIKNAÐ AF: HANNAÐ AF:

MKV: TEIKNING NR:

YFIRL. / UNDIRSKRIFT:

HEITI TEIKNINGAR:

HEITI VERKS:

Snjóbrettabrekka - DRÖG

18.11.2019gkogko

0011:750 í A3219-032

Íþróttavallarsvæði v/ Engjaveg, mót Langholti

Framkvæmda- og veitusvið
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

hæðarlínur - 1.0 m

núv. gróður

skráðar fornminjar

rennslisstefna brekku

handrið - ,,rail" o.fl.

hindrun v/ akveg

STUTT GREINARGERÐ:
Meðfylgjandi er einföld tillaga á breyttri suðurhlið ,,Fjallsins eina" á Selfossi. Tillagan sýnir útfærslu á
tveimur brekkum fyrir snjóbretti.

Í tillögunni eru útbúnar tvær brekkur. Önnur liggur til suðurs út úr miðri suðurhlíð núverandi hóls og
sveigir til austurs, en hin liggur að nokkru leyti samhliða núverandi sleðabrekku, en sveigir svo til
vesturs og mætir þar hinni brekkunni. Á milli brekknanna er um 30m langt slétt svæði. Á, og við,
slétta svæðið verður komið fyrir útbúnaði sem bjóða upp á ýmsa fleiri möguleika á nýtingu
svæðisins. Brekkurnar hafa jafnan halla, 1:8 og 1:7. Mikilvægt er að rennslisstefna beggja brekka
beini iðkendum ekki beint að Langholti. Til viðbótar er nauðsynlegt að koma fyrir hindrunum
meðfram Langholti, svo sem háu grindverki svo að skíða- og sleðafólk renni ekki út af svæðinu.

Lagt er til að komið verði fyrir sérsmíðuðum handriðum við enda brekknanna sem bjóða uppá ýmsa
viðbótarmöguleika á nýtingu svæðisins. Vinsælt er að stökkva uppá handriðin og eins mætti útbúa
lítinn varanlegan stökkpall úr jarðvegi sem vísar niður brekkuna með aðstöðu til að æfa stökk og
annars konar skíðaloftfimi.

Snjóbrettasport felst að miklu leyti í tækni og trixum frekar en eiginlegu bruni. Þegar braut er gerð í
lítilli brekku er betra að hafa lítinn halla og bjóða frekar upp á búnað til að æfa ýmis trix og tækni.
Með slíkum búnaði ásamt stökkpalli, mætti auka gæði svæðisins til muna og auka líkur á að svæðið
verði vinsælt.

Tillagan krefst þess að nokkuð af núverandi gróðri, mestmegnis Birki, upp við suðurhlíð hólsins verði
fjarlægður en einnig má ímynda sér að hann verði einfaldlega færður innan svæðis. Til þess að
sporna gegn bruni niður brattasta hluta hlíðarinnar og til yndisauka á svæðinu er lagt til að
gróðursett verði einnig aukalega í lautina sem myndast á milli nýrra brekkna. Útfærsla á gróðri yrði í
samræmi við heildargróðurplan íþróttasvæðisins.

Tillaga að snjóbrettabrekku. mkv. 1:750

nýr gróður

AR-999:999

Tillaga að snjóbrettabrekku og endurmótun á ,,Fjallinu eina" á Selfossi
N

AR-217:054

TÓ
FT - þarf að vernda

Asparlundur

Greni- og furulundur

Núv. sleðabrekka

ný brettabrekka

handrið - "rail"

áætluð gönguleið skv. deiliskipulagi

Núv. greni- og furulundur

Nýr gróður
ný

 b
re

tta
br

ek
ka

ha
nd

rið
 - 

"ra
il"1:8

1:7

Nýr gróður

L A N D S L A G S A R K I T E K T A R F Í L A

LANDFORM
e
h
f AUSTURVEGI 6 800 SELFOSS sími: 482 4090 faxnr: 482 3542

netfang: landform@landform.is veffang: www.landform.is

VERKNR:

DAGS. TEIKN:

TEIKN. BREYTT:

TEIKNAÐ AF: HANNAÐ AF:

MKV: TEIKNING NR:

YFIRL. / UNDIRSKRIFT:

HEITI TEIKNINGAR:

HEITI VERKS:

Snjóbrettabrekka - DRÖG

18.11.2019gkogko

0011:750 í A3219-032

Íþróttavallarsvæði v/ Engjaveg, mót Langholti

Framkvæmda- og veitusvið
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

hæðarlínur - 1.0 m

núv. gróður

skráðar fornminjar

rennslisstefna brekku

handrið - ,,rail" o.fl.

hindrun v/ akveg

STUTT GREINARGERÐ:
Meðfylgjandi er einföld tillaga á breyttri suðurhlið ,,Fjallsins eina" á Selfossi. Tillagan sýnir útfærslu á
tveimur brekkum fyrir snjóbretti.

Í tillögunni eru útbúnar tvær brekkur. Önnur liggur til suðurs út úr miðri suðurhlíð núverandi hóls og
sveigir til austurs, en hin liggur að nokkru leyti samhliða núverandi sleðabrekku, en sveigir svo til
vesturs og mætir þar hinni brekkunni. Á milli brekknanna er um 30m langt slétt svæði. Á, og við,
slétta svæðið verður komið fyrir útbúnaði sem bjóða upp á ýmsa fleiri möguleika á nýtingu
svæðisins. Brekkurnar hafa jafnan halla, 1:8 og 1:7. Mikilvægt er að rennslisstefna beggja brekka
beini iðkendum ekki beint að Langholti. Til viðbótar er nauðsynlegt að koma fyrir hindrunum
meðfram Langholti, svo sem háu grindverki svo að skíða- og sleðafólk renni ekki út af svæðinu.

Lagt er til að komið verði fyrir sérsmíðuðum handriðum við enda brekknanna sem bjóða uppá ýmsa
viðbótarmöguleika á nýtingu svæðisins. Vinsælt er að stökkva uppá handriðin og eins mætti útbúa
lítinn varanlegan stökkpall úr jarðvegi sem vísar niður brekkuna með aðstöðu til að æfa stökk og
annars konar skíðaloftfimi.

Snjóbrettasport felst að miklu leyti í tækni og trixum frekar en eiginlegu bruni. Þegar braut er gerð í
lítilli brekku er betra að hafa lítinn halla og bjóða frekar upp á búnað til að æfa ýmis trix og tækni.
Með slíkum búnaði ásamt stökkpalli, mætti auka gæði svæðisins til muna og auka líkur á að svæðið
verði vinsælt.

Tillagan krefst þess að nokkuð af núverandi gróðri, mestmegnis Birki, upp við suðurhlíð hólsins verði
fjarlægður en einnig má ímynda sér að hann verði einfaldlega færður innan svæðis. Til þess að
sporna gegn bruni niður brattasta hluta hlíðarinnar og til yndisauka á svæðinu er lagt til að
gróðursett verði einnig aukalega í lautina sem myndast á milli nýrra brekkna. Útfærsla á gróðri yrði í
samræmi við heildargróðurplan íþróttasvæðisins.

Tillaga að snjóbrettabrekku. mkv. 1:750

nýr gróður

AR-999:999

Tillaga að snjóbrettabrekku og endurmótun á ,,Fjallinu eina" á Selfossi
N

Síðasti séns – leiðsögn og 
sýningarstjóraspjall

Brot, heimar og hugmyndir. 
Á síðasta sýningardegi 

sýningarinnar Heimurinn sem 
brot úr heild, sunnudaginn 15. 
desember kl. 15, mun Jóhannes 
Dagsson sýningarstjóri ganga 
með gestum um sýninguna og 
ræða við þá um hugmyndirnar 
sem liggja að baki vali hans 
á verkunum sem sjá má 
eftir listamennina Önnu Jóa 
og Gústav Geir Bollason. 
Sunnudagurinn 15. desember 
er síðasti sýningardagur ársins 
í safninu og þar með lýkur líka 

sýningunni Heimurinn sem brot 
úr heild. Aðgangur að safninu 
er ókeypis og það eru allir 
velkomnir.
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Jólagjafirnar fást hjá okkur!

Vöfflukaffi!
á föstudögum 
fram að jólum

Leikföng sem endast og endast!

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Allir velkomnir!

Jólaskreytingasamkeppni

Þá er komið að hinni árlegu jólaskreyt inga
samkeppni í Sveitarfélaginu Árborg.

Allir geta verið með, bæði heimili og fyrirtæki. 
Keppnin snýst um best skreytta fyrirtækið og 

3 íbúðarhús í Sveitarfélaginu Árborg.

Tekið er á móti tilnefningum um best skreytta 
fyrirtækið og íbúðarhúsið til 16. desember hjá 
framkvæmda og tæknideild Árborgar í síma 

480 1900 og á netfangið birna@arborg.is.

www.rumfatalagerinn.is

Guðmundur Tyrfingsson

í Árborg 2019

Dómnefndin fer í skoðunarferð 
um miðjan desember.

Verðlaunin verða afhent í 
Bókasafninu á Selfossi fimmtudaginn 

19. desember kl. 16:00.
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Sunnlendingar í jólaskapi

Bjarni 
Guðmundsson
Jólin mega 
koma þegar... 
búið er að kveikja 
ljósin á jólatrénu 
og jólagjafir 
fjölskyldunnar, og þá 
sér stak lega eigin konunnar, eru komnar 
undir jólatréð.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta? Klárlega brún kryddkaka með 
smjörkremi að hætti mömmu.
Jólaminningin mín er? Minningarnar 
eru margar og góðar. Ein tengist 
ilminum af amerísku jólaeplunum en 
pabbi keypti alltaf stóran eplakassa fyrir 
jólin.
Hvað er á jólaborðinu?: Í forrétt 
borðum við tartalettur, í aðalrétt 
hreindýr sem ég sótti austur á Hérað í 
haust og með því er m.a. villisveppasósa 
og í eftirrétt er mjög góður heimagerður 
ís sem eiginkonan mín, hún Maja, útbýr.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 
er í uppáhaldi enda síðastur til byggða 
og hann gaf mér jú alltaf mest í skóinn 
af bræðrum sínum.

Jólamynd eða 
jólabók?: 
Góð jólabók 

í bland 
við 
sígilda 

jólamynd.

Guðbjartur Ólason
Jólin mega koma 
þegar… ég er 
búinn að hlaupa 
með jólakortin 
innanbæjar með 
Óla litla.
Jólakaka með rúsínum 
eða brún lagterta? Brún lagterta eins 
og mamma gerði, frosin með rjómagulu 
kremi.
Jólaminningin mín er? Þegar við 
systkinin fengum eitt jóladagatal saman. 
Ég átti að fá mola þriðja hvern dag 
en miskildi þetta smá og borðaði alla 
molana.
Hvað er á jólaborðinu? Tartalettur 
með humri, léttreyktur lambahryggur, 
hamborgarhryggur og beef Wellington. 
Toblerone-ís í desert.
Uppáhaldsjólasveinninn? Skyrgámur.
Jólamynd eða jólabók? Jólabók. Mig 
langar í „Skáldið er eitt skrípatól um 
ævi og skáldskap Fernando Pessoa“.

Auður I. Ottesen
Jólin mega koma 
þegar… ég er 
búin að kveikja 
á tugum kerta og 

klassísk jólalög 
óma um húsið.

Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Brún lagterta en þessi hvíta 
með rabarbarasultunni er í mestu 
uppáhaldi hjá mér.
Jólaminningin mín er?: Upptaka 
á aðfangadagskvöldi fyrir Guðnýju 
Ástu frænku í Ameríku árið 1967. 
Guðný var systir pabba sem bjó í San 
Fransico. Pabbi Oddgeir Ottesen, var 
fyrir þessi jól nýlega búin að kaupa 
sér segulbandstæki og upptökugræjur 
og þótti ekkert eðlilegar en að senda 
henni upplifun fjölskyldunnar þegar 
hún tók upp pakkana. Við fengum öll 
sjö systkinin tvo pakka frá frænku og 
vönduðum okkur afskaplega að segja 
ekkert óviðeigandi er við fengum MJÖG 
amerískar gjafir. En við grettum okkur 
og geifluðum þegar við þökkuðum ýkt 
vel fyrir gjafirnar frá frænku í Ameríku.
Hvað er á jólaborðinu?: Aldrei það 
sama, í ár verður forrétturinn fiskur í 
hlaupi með klikkaðri majósósu, önd með 
appelsínusósu og tilheyrandi og ís með 
marssósu og ávöxtum í eftirrétt. Ekkert 
tertustand um kvöldið eins og var í æsku 
heldur ostar og rauðvín í heita pottinum 
eftir að pakkarnir eru teknir upp. Verð í 
sumarbústað á jólunum með Pallanum 
mínum, systur og systurdóttur.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Stúfur, hann 
kom síðastur í Frumskógum í minni 
æskuminningum í Hveragerði. Hann 
gaf okkur náttföt, fyrir það var hann 
uppáhalds.
Jólamynd eða jólabók?: Jólabók, 
er reyndar langt komin með að lesa 
jólabækurnar en ætla að geyma 
Hunangsveiði eftir Soffíu Bjarna 
til að lesa á sjálfum jólunum. 
Konfekt, kertaljós og góð 
bók eru jólin fyrir mér.

Laufey 
Guðmundsdóttir
Jólin mega 
koma þegar... 
Jólin koma 
hjá mér þegar 

jólaklukkurnar 
hringja á Rás 1, það 

varð smá panikk eitt árið þegar einhver 
fór að fikta í útvarpinu rétt áður en 
klukkan sló 18.00.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta? Það er ekki flókið, maður 
setur ekki rúsínur í mat – Brún lagterta!
Jólaminningin mín er?: Ég var svo 
heppin að fá að njóta jólanna alltaf í 
sveitinni fram að tvítugu, ætli sterkasta 
minningin sé ekki amma að brúna 
kartöflurnar, ilmurinn af jólasteikinni 
og að bíða eftir að afi væri búinn í 
jólabaðinu eftir fjósið svo að við gætum 
loksins farið að borða um að verða átta.
Hvað er á jólaborðinu?: Grafinn 
lax eða grafin gæs í forrétt, Ham-
borgarhryggur í aðalrétt borið fram 
með brúnuðum kartöflum og alls kyns 
kruðerý og svo einhver dásemdar 
heimagerður desert sem reyndar er ekki 
borðaður fyrr en búið er að opna 
pakkana því allir eru svo saddir.
Uppáhaldsjólasveinninn?: 
Kertasníkir – hann er sá eini sem man 
enn eftir mér, færir mér alltaf bók á 
aðfangadagsmorgun.
Jólamynd eða jólabók?: 
Ég les alltaf nýjar bækur 
um jólin en það er ein 
mynd sem ég horfi alltaf 
á í kringum jólin „The 
Holiday,“ algjör klassík.

Anna Jónsdóttir
Jólin mega koma 
þegar… dóttir 
mín er komin 
heim í jólafrí frá 
Danmörku

Jólakaka með 
rúsínum eða brún 

lagterta?: Brún lagterta sem er mjúk/
hrærð, helst sem mamma hefur gert.
Jólaminningin mín er? Þegar litla 
systir mín ákvað að skreyta litla kirkju 
sem var til á æskuheimili mínu. Komst 
að því að það er ekki gott að hafa 
logandi kerti við frauðplast og bómull.
Hvað er á jólaborðinu? Vegan-
wellington steik og annar veganmatur 
fyrir dæturnar og lambasteik fyrir 
húsbóndann. Alltaf Ris a la mande með 
kirsuberjasósu á eftir. Er með danska 
uppskrift sem klikkar aldrei og er búin 
að gera veganútgáfu af henni líka. 
Klikkar ekki. Ég hlakka mikið til að 
gefa öllum að borða þessi jólin þar sem 
við verðum ellefu. Hlakka til að koma 
öllum fyrir í litla húsinu okkar.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Stúfur. Lék 
hann í skóla þegar ég var 10 ára og eftir 
það tók ég ástfóstri við þennan litla karl.
Jólamynd eða jólabók?: Uuu, 
jólabækur, margar jólabækur annars 
engin jól.

Karitas Harpa
Jólin mega koma 
þegar... við 
höfum gengið 
um miðbæinn á 
Þorláks messu-
kvöldi, setjast inn 
á kaffihús og fá okkur 
kakó meðan við horfum á mannfjöldann.
Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Ég er alltaf lagtertumegin 
vegna þess að það er krem á henni, ég 
elska krem.
Jólaminningin mín er?: Að sitja á 
sessalóninu við hlið heimasímans í 
sparifötunum og bíða þess að bjöllurnar 
hringi inn jólin, þá mátti alltaf opna einn 
pakka fyrir matinn
Hvað er á jólaborðinu?: Heimalöguð 
aspassúpa að hætti móður minnar, besta 
sem ég fæ - allt annað er í raun auka, en 
það er hamborgarhryggurinn, brúnaðar 
kartöflur, Waldorf-salat og appelsín.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 
gaf okkur alltaf nýja VHS-mynd á 
aðfangadag svo hann varð sjálfkrafa 
uppáhalds.
Jólamynd eða jólabók?: Jólamynd! 
Helst í svona B - klassa, Hallmark 
jólamyndirnar eru gull t.d. og Netflix 
myndirnar eru að koma sterkar inn, en 
uppáhaldsjólasagan mín er sagan um 
Scrooge og anda jólanna.

Ólafur Sigurjónsson
Jólin mega koma 
þegar... hlé er 
komið í útvarp-

inu rétt fyrir kl. 6 á 
aðfangadag. Skötu-

veisla í Þjórsárveri 
afstaðin og ánægjuleg samvera með 
sveitungum og gestum. Allur annar 
undirbúningur jólahátíðar búinn . Jóla-
messu og aftansöng í Dómkirkjunni 
hringt inn og þá eru jólin komin. 
Jólakaka með rúsínum eða brún 
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rúsínum, volg á borðið toppar nú flest 
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Jólaminningin mín er? Úr bernsku, 
að sitja og hlusta á Pál Ísólfsson 
spila í útvarpið eftir messuna kl. 6 á 
aðfangadag og svo seinna er ég fulltíða 
maður sat sjálfur á orgelbekknum 
í fyrsta sinn við aftansöng í Hvera-
gerðiskirkju er afar hlý og góð minning. 
Hvað er á jólaborðinu? Á jólaborði 
okkar seinni ár er það sem elskuleg 
tengdadóttir og sonur bera fram, oft 
hamborgarhryggur.
Uppáhaldsjólasveinninn? Er og 
var kertasníkir því hann er ekki eins 
hrekkjóttur og hinir bræðurnir.
Jólamynd eða jólabók?: 
Jólabókin mín hefur lengst af verið 
sálmasöngbókin, 1. og 5. bindi J. S. 
Bach. Annar lestur bíður milli hátíða.

Birgir Ásgeir 
Kristjánsson
Jólin mega 
koma þegar…: 
fjölskyldan er 
búin að skera út 

laufabrauð í góðra 
vina hópi.

Jólakaka með rúsínum eða brún 
lagterta?: Brún lagterta engin spurning. 
Rúsínur eiga ekki heima í bakstri!
Jólaminningin mín er?.: Jólin hafa 
alltaf verið í uppáhaldi hjá mér. Nota-
legar samverustundir með fjöl skyldu og 
vinum og borða góðan mat er það sem 
jólin snúast um hjá mér.
Hvað er á jólaborðinu?: Það er hefð 
fyrir hamborgarhrygg í aðalrétt ásamt 
fjölbreyttu meðlæti. Við erum hinsvegar 
mjög sveigjanleg í vali á forréttum 
og eftirréttum. Það ræðst bara af 
stemningunni á hverjum tíma.
Uppáhaldsjólasveinninn?: Kertasníkir 

er aðal gaurinn.
Jólamynd eða jólabók?: 

Jólamyndin er National 
Lampoon’s 
Christmas 
Vacation. 
Fjölskyldan 
sest niður 
með heitt 
súkkulaði og 
horfir á þá 

mynd eftir að 
jólatréð hefur 

verið sótt.
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Jólaskreytingasamkeppni

Þá er komið að hinni árlegu jólaskreyt inga
samkeppni í Sveitarfélaginu Árborg.

Allir geta verið með, bæði heimili og fyrirtæki. 
Keppnin snýst um best skreytta fyrirtækið og 

3 íbúðarhús í Sveitarfélaginu Árborg.

Tekið er á móti tilnefningum um best skreytta 
fyrirtækið og íbúðarhúsið til 16. desember hjá 
framkvæmda og tæknideild Árborgar í síma 

480 1900 og á netfangið birna@arborg.is.

www.rumfatalagerinn.is

Guðmundur Tyrfingsson

í Árborg 2019

Dómnefndin fer í skoðunarferð 
um miðjan desember.

Verðlaunin verða afhent í 
Bókasafninu á Selfossi fimmtudaginn 

19. desember kl. 16:00.

Jólagjafirnar fást hjá okkur!

Vöfflukaffi!
á föstudögum 
fram að jólum

Leikföng sem endast og endast!

Austur vegur 69 - 800 Selfoss // Lónsbakk i -  601 Akureyr i  // Sólvangi 5 -  700 Egilsstaðir
Sími 480 0400 // jotunn@jotunn.is // www.jotunn.is

Allir velkomnir!

Gunnar

Fyrr á árinu kom hópur ungs 
fólks á fund starfsmanna Svf. 

Árborgar og óskaði eftir því að 
komið yrði upp snjóbrettabrekku 
á „fjallinu eina“ á Selfossi. 
Skemmst er frá því að segja að 
starfsmenn sveitarfélagsins tóku 
strax vel í þá hugmynd og unnu 
af krafti með landslagshönnuðum 
að útfærslu hugmyndarinnar. 
Afrakstur þeirrar vinnu hefur 
nú litið dagsins ljós og mun hún 
vonandi verða til þess að nota- og 
skemmtanagildi „fjallsins eina“ 
verði enn meira en áður. 

Á suðurhlið ,,Fjallsins eina“ 
á Selfossi munu verða útbúnar 
tvær brekkur fyrir snjóbretti. 
Önnur mun liggja til suðurs út 
úr miðri suðurhlíð núverandi 
hóls og sveigja til austurs, en 
hin mun liggja að nokkru leyti 
samhliða núverandi sleðabrekku, 
en sveigir svo til vesturs og 
mætir þar hinni brekkunni. Á 
milli brekknanna verður um 30 
m langt slétt svæði. Á, og við, 
slétta svæðið verður komið fyrir 
útbúnaði sem mun bjóða upp á 
ýmsa fleiri möguleika á nýtingu 

svæðisins. Rennslisstefna beggja 
brekkna mun beina iðkendum 
frá Langholtinu og einnig mun 
verða komið upp hindrunum svo 
að skíða- og sleðafólk renni ekki 
út af svæðinu. Sérsmíðuðum 
handriðum verður komið upp 
við enda brekknanna sem býður 
upp á ýmsa viðbótarmöguleika á 
nýtingu svæðisins til að æfa stökk 
og annars konar skíðaloftfimi. 
Framkvæmdir við brekkurnar 
munu hefjast svo fljótt sem verða 
má.

Þakkir fá unglingarnir fyrir 
frumkvæðið að hugmyndinni, 
starfsmenn sveitarfélagsins 
fyrir að taka svo vel í hana, sjá 
tækifærin í henni og vinna að 
því að gera hana að veruleika 
ásamt með snjallri útfærslu 
landslagshönnuðanna.

Fjallið eina - „skíðaparadís“ 
Selfyssinga

Tómas Ellert 
Tómasson 
bæjarfulltrúi 
M-lista í Svf. 
Árborg og 
formaður Eigna- 
og veitunefndar.
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Snjóbrettabrekka - DRÖG

18.11.2019gkogko

0011:750 í A3219-032

Íþróttavallarsvæði v/ Engjaveg, mót Langholti

Framkvæmda- og veitusvið
SVEITARFÉLAGIÐ ÁRBORG

hæðarlínur - 1.0 m

núv. gróður

skráðar fornminjar

rennslisstefna brekku

handrið - ,,rail" o.fl.

hindrun v/ akveg

STUTT GREINARGERÐ:
Meðfylgjandi er einföld tillaga á breyttri suðurhlið ,,Fjallsins eina" á Selfossi. Tillagan sýnir útfærslu á
tveimur brekkum fyrir snjóbretti.

Í tillögunni eru útbúnar tvær brekkur. Önnur liggur til suðurs út úr miðri suðurhlíð núverandi hóls og
sveigir til austurs, en hin liggur að nokkru leyti samhliða núverandi sleðabrekku, en sveigir svo til
vesturs og mætir þar hinni brekkunni. Á milli brekknanna er um 30m langt slétt svæði. Á, og við,
slétta svæðið verður komið fyrir útbúnaði sem bjóða upp á ýmsa fleiri möguleika á nýtingu
svæðisins. Brekkurnar hafa jafnan halla, 1:8 og 1:7. Mikilvægt er að rennslisstefna beggja brekka
beini iðkendum ekki beint að Langholti. Til viðbótar er nauðsynlegt að koma fyrir hindrunum
meðfram Langholti, svo sem háu grindverki svo að skíða- og sleðafólk renni ekki út af svæðinu.

Lagt er til að komið verði fyrir sérsmíðuðum handriðum við enda brekknanna sem bjóða uppá ýmsa
viðbótarmöguleika á nýtingu svæðisins. Vinsælt er að stökkva uppá handriðin og eins mætti útbúa
lítinn varanlegan stökkpall úr jarðvegi sem vísar niður brekkuna með aðstöðu til að æfa stökk og
annars konar skíðaloftfimi.

Snjóbrettasport felst að miklu leyti í tækni og trixum frekar en eiginlegu bruni. Þegar braut er gerð í
lítilli brekku er betra að hafa lítinn halla og bjóða frekar upp á búnað til að æfa ýmis trix og tækni.
Með slíkum búnaði ásamt stökkpalli, mætti auka gæði svæðisins til muna og auka líkur á að svæðið
verði vinsælt.

Tillagan krefst þess að nokkuð af núverandi gróðri, mestmegnis Birki, upp við suðurhlíð hólsins verði
fjarlægður en einnig má ímynda sér að hann verði einfaldlega færður innan svæðis. Til þess að
sporna gegn bruni niður brattasta hluta hlíðarinnar og til yndisauka á svæðinu er lagt til að
gróðursett verði einnig aukalega í lautina sem myndast á milli nýrra brekkna. Útfærsla á gróðri yrði í
samræmi við heildargróðurplan íþróttasvæðisins.

Tillaga að snjóbrettabrekku. mkv. 1:750

nýr gróður
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annars konar skíðaloftfimi.

Snjóbrettasport felst að miklu leyti í tækni og trixum frekar en eiginlegu bruni. Þegar braut er gerð í
lítilli brekku er betra að hafa lítinn halla og bjóða frekar upp á búnað til að æfa ýmis trix og tækni.
Með slíkum búnaði ásamt stökkpalli, mætti auka gæði svæðisins til muna og auka líkur á að svæðið
verði vinsælt.

Tillagan krefst þess að nokkuð af núverandi gróðri, mestmegnis Birki, upp við suðurhlíð hólsins verði
fjarlægður en einnig má ímynda sér að hann verði einfaldlega færður innan svæðis. Til þess að
sporna gegn bruni niður brattasta hluta hlíðarinnar og til yndisauka á svæðinu er lagt til að
gróðursett verði einnig aukalega í lautina sem myndast á milli nýrra brekkna. Útfærsla á gróðri yrði í
samræmi við heildargróðurplan íþróttasvæðisins.

Tillaga að snjóbrettabrekku. mkv. 1:750

nýr gróður

AR-999:999

Tillaga að snjóbrettabrekku og endurmótun á ,,Fjallinu eina" á Selfossi
N

Síðasti séns – leiðsögn og 
sýningarstjóraspjall

Brot, heimar og hugmyndir. 
Á síðasta sýningardegi 

sýningarinnar Heimurinn sem 
brot úr heild, sunnudaginn 15. 
desember kl. 15, mun Jóhannes 
Dagsson sýningarstjóri ganga 
með gestum um sýninguna og 
ræða við þá um hugmyndirnar 
sem liggja að baki vali hans 
á verkunum sem sjá má 
eftir listamennina Önnu Jóa 
og Gústav Geir Bollason. 
Sunnudagurinn 15. desember 
er síðasti sýningardagur ársins 
í safninu og þar með lýkur líka 

sýningunni Heimurinn sem brot 
úr heild. Aðgangur að safninu 
er ókeypis og það eru allir 
velkomnir.
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Austan kirkjunnar á 
Eyrarbakka stendur hið 
aldna Kaupmannshús 
sem reis árið 1765 

og er í raun aðaltákn þéttbýlis
mynd unar á Eyrarbakka.  Húsið 
var menningarheimili, fjöl
mennt heimili þar sem kaup
maður inn eða faktorinn bjó 
ásamt fjölskyldu, hjúum og 
búðarsveinum. Þar var gest
kvæmt. Margir kynntust þar 
framandi heimi.

Frá 1995 hefur Húsið á 
Eyrarbakka hýst sýningahald 
Byggðasafns Árnesinga og 
verið andlit safnsins út á við 
og umgjörð. Húsið er einnig 
safngripur í sjálfu sér.   Sýningar 
eru þar fjölbreyttar og gefa innsýn 
í líf og menningu genginna 
kynslóða í þessum landshluta. 
Sýningahaldið er í stöðugri 
þróun. Nýjast er húsið Kirkjubær 
skammt vestan Hússins. Á þessu 
ári var sett upp ný grunnsýning 
í Eggjaskúrnum norðan Húss
ins sem tengist fuglavernd. 
Handan Kaupmannstúnsins er 
Sjóminjasafnið á Eyrarbakka 
þar sem sjá má hinn merka grip 
Farsæl, tólfróinn teinæring sem 
smíðaður var á Eyrarbakka 1915.

Í Húsinu á Eyrarbakka 
hafa verið haldin jól eins og 
annarsstaðar.  Og hvernig jól 
voru haldin þar í fyrstu? Um það 
er erfitt að segja en dönsk áhrif 
hafa örugglega verið mikil því 
íbúarnir voru ýmist danskir eða 
hálfdanskir, þrátt fyrir að grundin 
væri íslensk.  Ýmislegt verið 
svipað og nú á dögum, borðaður 
góður matur, sungnir jólasálmar, 
gjafir gefnar og farið til messu á 
Stokkseyri, þar til kirkja reis á 
Eyrarbakka.

Einn er sá hlutur sem tengist 
jólunum í dag en þekktist ekki í 
Húsinu né almennt annarsstaðar 
í desember 1765 þegar Jens 
Lassen kaupmaður hélt sín fyrstu 
jólin í nýbyggðu Húsinu. Ekkert 
var þar jólatréð.  Jólatré koma 
ekki almennt til sögunnar fyrr en 
skömmu eftir aldamótin 1800.

Jólatré þekkjast frá Þýskalandi 
á 16. öld, og jólatré tíðkuðust 
almennt meðal aðalsmanna og 
kóngafólks í Evrópu á 17. og 18. 
öld.  Þá er einnig farið að festa 
logandi kerti á greinarnar.  Jólatré 

Heimagerð jólatré
voru fyrst og fremst hjá efnuðu 
fólki til að byrja með en afbrigði 
þeirra meðal fátækra  þekkjast þó 
enn sem aðventukransar.

Til Norðurlandanna berst 
þessi siður eftir 1800 og 
breiðist smátt og smátt út, 
fyrst til heldra fólksins, og svo 
til alþýðunnar en til Íslands 
kemur siðurinn um 1850 með 
dönskum kaupmönnum. Upp úr 
aldamótunum 1900 fer jólatrjám 
að fjölga, ekki síst eftir að farið 
var að auglýsa slíkan varning í 
verslunum og eftir 1940 fara þau 
að seljast í stórum stíl.

Hér á Íslandi voru jólatré 
á 19. og framan af 20. öld 
nokkuð frábrugðin evrópskum 
jólatrjám. Hér voru engin 
grenitré eða barrskógar eins og á 
meginlandi Evrópu. Og varð því 
að búa til jólatré úr spýtum. Á 
minjasöfnum landsins má finna 
spýtujólatré frá þessum tímum í 
ýmsum afbrigðum – en þau má 
kalla forvera þeirra jólatrjáa sem 
í dag eru algeng.

Árlega heldur Byggðasafn 
Árnesinga jólasýningu sem að 
jafnaði vekur athygli.  Elstu 
jólatrén  eru mjög einföld og 
hafa þrátt fyrir einfaldleikann að 
öllum líkindum verið miðpunktur 
jólahalds fyrr á tímum.

Á jólasýningunni í Húsinu 
eru auk jólatrjáa og gömlu 
jólasveinanna frásagnir tengdar 
jólum og jólatrjám.  Fyrir 
fimmtán árum barst mér í hendur 
sjálfsævisaga manns sem fæddist 
og óx upp í Húsinu. Þetta var  
Hans B. Thorgrímsen sem 
fæddur var 1853 en lifði mestan 
hluta sinnar ævi í Ameríku. Hans 
B. Thorgrímsen bjó í Húsinu 
frá fæðingu til tólf ára aldurs.  Í 
sjálfsævisögu sinni greinir hann 
stuttlega frá jólunum í Húsinu 
þegar hann var barn á árunum 
kringum 1860 og byrjar lýsingu 
sína á kröftugum hreingerningum 
á aðfangadag. Hann segir:

„Við vorum böðuð reglulega 
upp úr sjó sem vinnumennirnir 
komu með úr fjörunni sem var 
rétt hjá, margar fötur í karið. Man 
ég eftir baðinu á aðfangadag? Og 
man ég eftir  rauðu sokkunum og 
leðurskónum, eina skiptinu sem 
okkur var leyft að vera í þessum 
klæðnaði, og svo jólatrénu, 

heimagerðu úr spýtum, sem við 
horfðum á í andakt, en seinna var 
það þakið með einiviðargreinum. 
Mikið af eplum og sætindum. 
Ein jólin fékk ég lítinn vasahníf 
í jólagjöf, önnur rauð axlabönd, 
það var allt og sumt. Ein jólin bjó 
faðir minn til frekar stóran helli 
úr einiviðargreinum og setti lítið 
kristlíkneski eftir Thorvaldsen 
inn í hann, hagræddi því svo að 
það lýstist upp. Svo stóðum við 
fyrir framan hellinn og sungum 
jólalög, fyrst „Heims um ból“. 
Við fengum ekki að sjá þesssi 
tré eða hella fyrr en stofan var 
opnuð, sáum þau aldrei fyrr 
en á aðfangadagskvöld eftir 
jólamatinn. En helgidómurinn 
var opnaður og við fórum inn 
með sterka gleði og eftirvæntingu 
í augum okkar og hjörtum.“

Svona hljómar frásögn Hans 
Thorgrímsens.  Er þetta elsta 
varðveitta frásögnin um jólatré á 
heimili hér á landi?

Í Byggðasafni Árnesinga 
er talið að finna megi elsta 
varðveitta spýtujólatré landsins.  
Það er jólatré sem smíðað var 
fyrir danskættaða prestmaddömu 
í Hruna, Kamillu sem gift var 
Steindóri Briem presti þar á 
síðustu áratugum 19. aldar.   
Kamilla og sr. Steindór hófu 
búskap í Hruna árið 1873.  Segir 
sagan að fyrir fyrstu jólin í þeirra 
búskap hafi Kamilla lagt ríka 
áherslu á að koma sér upp jólatré 
eins og var á hennar æskuheimili 
en faðir hennar var danskur 
kaupmaður úr Hafnarfirði.  Til að 
smíða það var fenginn laghentur 
maður í hreppnum, Jón Jónsson 
bóndi í Þverspyrnu. Þar sem ekki 
voru grenitré í uppsveitunum á 
þessum tíma hlýtur verklýsingin 
að hafa verið flókin. En ef til 
vill bara einföld teikning eða 
mynd úr dönsku blaði.  Jólatréð 
fór til dóttur Kamillu, Elínar 
Steindórsdóttur sem lengstum 
var búsett í Oddgeirshólum í 
Flóa.  Á eldri árum gaf Elín 
Byggðasafni Árnesinga jólatréð.  
Jólatréð frá Hruna er aðalgripur 
jólasýningarinnar sem við 
höldum árlega. Fyrir tveimur 
árum létum við Guðmund 
Magnússon í Steinahlíð á Flúðum 

smíða nákvæma eftirlíkingu af 
Hrunatrénu. Það skreytum við 
með lyngi en hlífum hinu gamla 
jólatré.

Safnið á fjögur önnur 
spýtujólatré. Þau eru frá 
Grímsnesi, frá Eyrarbakka, frá 
Fossi í Hrunamannahreppi og 
hið fjórða er talið smíðað af 
Gísla Brynjólfssyni bónda á 
Haugi í Gaulverjabæjarhreppi. 
En svo komu nýju gervijólatrén 
í lok seinni heimstyrjaldar og 
þau var nú bara hægt að kaupa 
í Kaupfélaginu eða öðrum 
verslunum. Þau eru nokkur til 
hér á söfnunum á Eyrarbakka.  
En svo kom rafmagnið – og með 
rafmagninu þótti tilhlýðilegt að 
kaupa jólaljósaseríur sem miklu 
minni eldhætta stafaði af.

Eitt jólatré frá þessum 
tíma er mér kærara en önnur.  
Það er jólatré sem amma 
mín Aldís Pálsdóttir í Litlu
Sandvík átti og dró á hverjum 
aðfangadagsmorgni út úr skáp 
í gestaherberginu og setti á 
áberandi stað á prjónavélaskáp 
við hlið sjónvarpsins. Jólatréð 
hennar ömmu var með mjög 
svo skrautlegum bjölluljósum, 
framleiddum á Reykjalundi 
og það sem mér þótti mest 
spennandi, sökkullinn sem stofn 
trésins var festur í var þakinn 
skrautlegum jólagjafapappír svo 
að hann virkaði sem jólapakki.

Að lokum langar mig til að 
hugleiða svolítið vinsældir þessa 
jólasiðar að halda jólatré um jólin. 
Hversvegna hafa jólatré í rúma 
heila öld verið eitt helsta tákn 
jólanna um heim allan? Jólatréð 
er hluti af eftirvæntingunni.  
Jólatré eru falleg og gefa frá sér 
birtu. Ekkert þeirra er eins. Þau 
eru til í óteljandi tilbrigðum 
og eru að sjálfsögðu hluti af  
hátíðleikanum og ramma inn 
þessa hátíð okkar sem haldin er 
um allan hinn kristna heim til að 
minnast fæðingu frelsarans sem 
fæddist við undarleg skilyrði, í 
jötu, í fjárhúsi, í Betlehem fyrir 
ríflega tveimur þúsöldum.

Ég óska lesendum góðrar 
aðventu og gleðilegra jóla.

 
Lýður PálssonHúsið, Eyrarbakka. Mynd: Lýður Pálsson.

Heimagert jólatré, líklega það elsta á Íslandi. Til vinstri er eftirmynd af því 
með skreytingum. Jólatrén má skoða á jólasýningu í Húsinu á Eyrarbakka. 
Mynd: GPP.

Jóladagskrá 
framundan í 

Hallskoti

Jól í Hallskoti verður hald
in í annað sinn þann 15. 

desember 2019, sem sam
starfs verkefni milli skóg
ræktar félags Eyrarbakka og 
Þorps ins á Eyrarbakka. Í fyrra 
skapaðist ljúf jólastemning 
hjá okkur og var ánægjulegt 
að sjá hve þátttaka var góð, 
en um 200 gestir heimsóttu 
okkur. Vonum við að Jól í 
Hallskoti festi sig í sessi sem 
aðventuhefð hjá fjölskyldum 
í Árborg.

Hugsjónin á bakvið Jól 
í Hallskoti er að stuðla að 
fjölskylduupplifun í vetrar
paradís þar sem fólk kemur 
og nýtur tónlistar, upplesturs 
og barnastundar í skóginum. 
Gestir geta fundið fallegar 
hand unnar vörur sem íbúar á 
Árborgarsvæðinu hafa útbúið.

Það er okkar von að 
dagskráin í ár höfði til sem 
flestra. Rithöfundar koma 
og lesa upp úr nýútgefnum 
bókum klukkan 15:00, Grýla 
og dætur hennar lesa kvæði 
Jóhannesar Kötlu, jóla rat
leikur um skóginn, jóla
sveinar heilsa upp á börnin, 
kakó og piparkökur í boði 
skóg ræktarfélagsins og fleira. 

Í Hallskoti mun svo rísa 
jólaþorp þar sem hand verks
vörur verða seldar frá íbúm á 
Árborgarsvæðinu ásamt jóla
trjáasölu sem mun vonandi 
slá í gegn.
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Rafvirki á starfsstöð
okkar í Árborg 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir
mannauðsstjóri í síma 422 5200. 

Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. des.

Starfssvið

Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, nýlagnir,
tengingar og uppsetningu búnaðar

Hæfniskröfur

     Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingi til að
     vinna í frábærum hópi rafiðnaðarmanna
     Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð,
     samskiptahæfni, þjónustulund og brennandi
     áhuga á tæknimálum
     Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að ganga
     bakvaktir sé þess óskað
     Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið verður tillit
     til þess ef viðkomandi er að ljúka sveinsprófi
 

hsveitur.is

HS VEITUR
Við færum þér þægindin heim

Auglýsingasíminn 
er 482 1944

Dagskráin óskar lesendum sínum gleðilegra jóla

Verslanir á Selfossi hafa 
tekið höndum saman til 

að auka verslun í heimabyggð. 
Úrval af vörum og fatnaði er 
mjög gott á Selfossi og því ætti 
fólk í flestum tilfellum ekki að 
þurfa að leita lengra. Eigendur 
fyrirtækja hafa ákveðið að 

Allt undir tréð á sama stað
hafa auka jólakvöldsopnun 
til að minna á sig og sýna 
viðskiptavinum hvað fyrir
tækin í heimabyggð hafa upp 
á að bjóða. Njótum saman í 
notalegu umhverfi.

Verslum í heimabyggð

Upp úr klukkan 20:30 stigu 
á senuna á Hótel Selfossi 

Björn Thoroddsen, Unnur Birna, 
Hera Björk ásamt rythmaparinu 
Skúla Gíslasyni á trommur og 
Sigurgeiri Skafta Flosasyni á 
bassa. Það er óhætt að segja 
að tónlistarmennirnir hafi fyllt 
andrúmsloftið af lifandi tónum, 

Unnur Birna, Hera Björk og 
Bjössi Thor á Hótel Selfossi

skemmtilegum sögum og 
jólunum. Þau fóru um víðan völl 
í lagavali sínu, allt frá poppi, 
rokkuðum blús, swingi og 
drápu niður fæti á Írlandi með 
hressandi fiðlutónlist. Næstu 
tónleikar verða á Midgard Base 
Camp á Hvolsvelli þann 14. 
desember. 

Mynd: -gpp
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Austan kirkjunnar á 
Eyrarbakka stendur hið 
aldna Kaupmannshús 
sem reis árið 1765 

og er í raun aðaltákn þéttbýlis
mynd unar á Eyrarbakka.  Húsið 
var menningarheimili, fjöl
mennt heimili þar sem kaup
maður inn eða faktorinn bjó 
ásamt fjölskyldu, hjúum og 
búðarsveinum. Þar var gest
kvæmt. Margir kynntust þar 
framandi heimi.

Frá 1995 hefur Húsið á 
Eyrarbakka hýst sýningahald 
Byggðasafns Árnesinga og 
verið andlit safnsins út á við 
og umgjörð. Húsið er einnig 
safngripur í sjálfu sér.   Sýningar 
eru þar fjölbreyttar og gefa innsýn 
í líf og menningu genginna 
kynslóða í þessum landshluta. 
Sýningahaldið er í stöðugri 
þróun. Nýjast er húsið Kirkjubær 
skammt vestan Hússins. Á þessu 
ári var sett upp ný grunnsýning 
í Eggjaskúrnum norðan Húss
ins sem tengist fuglavernd. 
Handan Kaupmannstúnsins er 
Sjóminjasafnið á Eyrarbakka 
þar sem sjá má hinn merka grip 
Farsæl, tólfróinn teinæring sem 
smíðaður var á Eyrarbakka 1915.

Í Húsinu á Eyrarbakka 
hafa verið haldin jól eins og 
annarsstaðar.  Og hvernig jól 
voru haldin þar í fyrstu? Um það 
er erfitt að segja en dönsk áhrif 
hafa örugglega verið mikil því 
íbúarnir voru ýmist danskir eða 
hálfdanskir, þrátt fyrir að grundin 
væri íslensk.  Ýmislegt verið 
svipað og nú á dögum, borðaður 
góður matur, sungnir jólasálmar, 
gjafir gefnar og farið til messu á 
Stokkseyri, þar til kirkja reis á 
Eyrarbakka.

Einn er sá hlutur sem tengist 
jólunum í dag en þekktist ekki í 
Húsinu né almennt annarsstaðar 
í desember 1765 þegar Jens 
Lassen kaupmaður hélt sín fyrstu 
jólin í nýbyggðu Húsinu. Ekkert 
var þar jólatréð.  Jólatré koma 
ekki almennt til sögunnar fyrr en 
skömmu eftir aldamótin 1800.

Jólatré þekkjast frá Þýskalandi 
á 16. öld, og jólatré tíðkuðust 
almennt meðal aðalsmanna og 
kóngafólks í Evrópu á 17. og 18. 
öld.  Þá er einnig farið að festa 
logandi kerti á greinarnar.  Jólatré 

Heimagerð jólatré
voru fyrst og fremst hjá efnuðu 
fólki til að byrja með en afbrigði 
þeirra meðal fátækra  þekkjast þó 
enn sem aðventukransar.

Til Norðurlandanna berst 
þessi siður eftir 1800 og 
breiðist smátt og smátt út, 
fyrst til heldra fólksins, og svo 
til alþýðunnar en til Íslands 
kemur siðurinn um 1850 með 
dönskum kaupmönnum. Upp úr 
aldamótunum 1900 fer jólatrjám 
að fjölga, ekki síst eftir að farið 
var að auglýsa slíkan varning í 
verslunum og eftir 1940 fara þau 
að seljast í stórum stíl.

Hér á Íslandi voru jólatré 
á 19. og framan af 20. öld 
nokkuð frábrugðin evrópskum 
jólatrjám. Hér voru engin 
grenitré eða barrskógar eins og á 
meginlandi Evrópu. Og varð því 
að búa til jólatré úr spýtum. Á 
minjasöfnum landsins má finna 
spýtujólatré frá þessum tímum í 
ýmsum afbrigðum – en þau má 
kalla forvera þeirra jólatrjáa sem 
í dag eru algeng.

Árlega heldur Byggðasafn 
Árnesinga jólasýningu sem að 
jafnaði vekur athygli.  Elstu 
jólatrén  eru mjög einföld og 
hafa þrátt fyrir einfaldleikann að 
öllum líkindum verið miðpunktur 
jólahalds fyrr á tímum.

Á jólasýningunni í Húsinu 
eru auk jólatrjáa og gömlu 
jólasveinanna frásagnir tengdar 
jólum og jólatrjám.  Fyrir 
fimmtán árum barst mér í hendur 
sjálfsævisaga manns sem fæddist 
og óx upp í Húsinu. Þetta var  
Hans B. Thorgrímsen sem 
fæddur var 1853 en lifði mestan 
hluta sinnar ævi í Ameríku. Hans 
B. Thorgrímsen bjó í Húsinu 
frá fæðingu til tólf ára aldurs.  Í 
sjálfsævisögu sinni greinir hann 
stuttlega frá jólunum í Húsinu 
þegar hann var barn á árunum 
kringum 1860 og byrjar lýsingu 
sína á kröftugum hreingerningum 
á aðfangadag. Hann segir:

„Við vorum böðuð reglulega 
upp úr sjó sem vinnumennirnir 
komu með úr fjörunni sem var 
rétt hjá, margar fötur í karið. Man 
ég eftir baðinu á aðfangadag? Og 
man ég eftir  rauðu sokkunum og 
leðurskónum, eina skiptinu sem 
okkur var leyft að vera í þessum 
klæðnaði, og svo jólatrénu, 

heimagerðu úr spýtum, sem við 
horfðum á í andakt, en seinna var 
það þakið með einiviðargreinum. 
Mikið af eplum og sætindum. 
Ein jólin fékk ég lítinn vasahníf 
í jólagjöf, önnur rauð axlabönd, 
það var allt og sumt. Ein jólin bjó 
faðir minn til frekar stóran helli 
úr einiviðargreinum og setti lítið 
kristlíkneski eftir Thorvaldsen 
inn í hann, hagræddi því svo að 
það lýstist upp. Svo stóðum við 
fyrir framan hellinn og sungum 
jólalög, fyrst „Heims um ból“. 
Við fengum ekki að sjá þesssi 
tré eða hella fyrr en stofan var 
opnuð, sáum þau aldrei fyrr 
en á aðfangadagskvöld eftir 
jólamatinn. En helgidómurinn 
var opnaður og við fórum inn 
með sterka gleði og eftirvæntingu 
í augum okkar og hjörtum.“

Svona hljómar frásögn Hans 
Thorgrímsens.  Er þetta elsta 
varðveitta frásögnin um jólatré á 
heimili hér á landi?

Í Byggðasafni Árnesinga 
er talið að finna megi elsta 
varðveitta spýtujólatré landsins.  
Það er jólatré sem smíðað var 
fyrir danskættaða prestmaddömu 
í Hruna, Kamillu sem gift var 
Steindóri Briem presti þar á 
síðustu áratugum 19. aldar.   
Kamilla og sr. Steindór hófu 
búskap í Hruna árið 1873.  Segir 
sagan að fyrir fyrstu jólin í þeirra 
búskap hafi Kamilla lagt ríka 
áherslu á að koma sér upp jólatré 
eins og var á hennar æskuheimili 
en faðir hennar var danskur 
kaupmaður úr Hafnarfirði.  Til að 
smíða það var fenginn laghentur 
maður í hreppnum, Jón Jónsson 
bóndi í Þverspyrnu. Þar sem ekki 
voru grenitré í uppsveitunum á 
þessum tíma hlýtur verklýsingin 
að hafa verið flókin. En ef til 
vill bara einföld teikning eða 
mynd úr dönsku blaði.  Jólatréð 
fór til dóttur Kamillu, Elínar 
Steindórsdóttur sem lengstum 
var búsett í Oddgeirshólum í 
Flóa.  Á eldri árum gaf Elín 
Byggðasafni Árnesinga jólatréð.  
Jólatréð frá Hruna er aðalgripur 
jólasýningarinnar sem við 
höldum árlega. Fyrir tveimur 
árum létum við Guðmund 
Magnússon í Steinahlíð á Flúðum 

smíða nákvæma eftirlíkingu af 
Hrunatrénu. Það skreytum við 
með lyngi en hlífum hinu gamla 
jólatré.

Safnið á fjögur önnur 
spýtujólatré. Þau eru frá 
Grímsnesi, frá Eyrarbakka, frá 
Fossi í Hrunamannahreppi og 
hið fjórða er talið smíðað af 
Gísla Brynjólfssyni bónda á 
Haugi í Gaulverjabæjarhreppi. 
En svo komu nýju gervijólatrén 
í lok seinni heimstyrjaldar og 
þau var nú bara hægt að kaupa 
í Kaupfélaginu eða öðrum 
verslunum. Þau eru nokkur til 
hér á söfnunum á Eyrarbakka.  
En svo kom rafmagnið – og með 
rafmagninu þótti tilhlýðilegt að 
kaupa jólaljósaseríur sem miklu 
minni eldhætta stafaði af.

Eitt jólatré frá þessum 
tíma er mér kærara en önnur.  
Það er jólatré sem amma 
mín Aldís Pálsdóttir í Litlu
Sandvík átti og dró á hverjum 
aðfangadagsmorgni út úr skáp 
í gestaherberginu og setti á 
áberandi stað á prjónavélaskáp 
við hlið sjónvarpsins. Jólatréð 
hennar ömmu var með mjög 
svo skrautlegum bjölluljósum, 
framleiddum á Reykjalundi 
og það sem mér þótti mest 
spennandi, sökkullinn sem stofn 
trésins var festur í var þakinn 
skrautlegum jólagjafapappír svo 
að hann virkaði sem jólapakki.

Að lokum langar mig til að 
hugleiða svolítið vinsældir þessa 
jólasiðar að halda jólatré um jólin. 
Hversvegna hafa jólatré í rúma 
heila öld verið eitt helsta tákn 
jólanna um heim allan? Jólatréð 
er hluti af eftirvæntingunni.  
Jólatré eru falleg og gefa frá sér 
birtu. Ekkert þeirra er eins. Þau 
eru til í óteljandi tilbrigðum 
og eru að sjálfsögðu hluti af  
hátíðleikanum og ramma inn 
þessa hátíð okkar sem haldin er 
um allan hinn kristna heim til að 
minnast fæðingu frelsarans sem 
fæddist við undarleg skilyrði, í 
jötu, í fjárhúsi, í Betlehem fyrir 
ríflega tveimur þúsöldum.

Ég óska lesendum góðrar 
aðventu og gleðilegra jóla.

 
Lýður PálssonHúsið, Eyrarbakka. Mynd: Lýður Pálsson.

Heimagert jólatré, líklega það elsta á Íslandi. Til vinstri er eftirmynd af því 
með skreytingum. Jólatrén má skoða á jólasýningu í Húsinu á Eyrarbakka. 
Mynd: GPP.

Jóladagskrá 
framundan í 

Hallskoti

Jól í Hallskoti verður hald
in í annað sinn þann 15. 

desember 2019, sem sam
starfs verkefni milli skóg
ræktar félags Eyrarbakka og 
Þorps ins á Eyrarbakka. Í fyrra 
skapaðist ljúf jólastemning 
hjá okkur og var ánægjulegt 
að sjá hve þátttaka var góð, 
en um 200 gestir heimsóttu 
okkur. Vonum við að Jól í 
Hallskoti festi sig í sessi sem 
aðventuhefð hjá fjölskyldum 
í Árborg.

Hugsjónin á bakvið Jól 
í Hallskoti er að stuðla að 
fjölskylduupplifun í vetrar
paradís þar sem fólk kemur 
og nýtur tónlistar, upplesturs 
og barnastundar í skóginum. 
Gestir geta fundið fallegar 
hand unnar vörur sem íbúar á 
Árborgarsvæðinu hafa útbúið.

Það er okkar von að 
dagskráin í ár höfði til sem 
flestra. Rithöfundar koma 
og lesa upp úr nýútgefnum 
bókum klukkan 15:00, Grýla 
og dætur hennar lesa kvæði 
Jóhannesar Kötlu, jóla rat
leikur um skóginn, jóla
sveinar heilsa upp á börnin, 
kakó og piparkökur í boði 
skóg ræktarfélagsins og fleira. 

Í Hallskoti mun svo rísa 
jólaþorp þar sem hand verks
vörur verða seldar frá íbúm á 
Árborgarsvæðinu ásamt jóla
trjáasölu sem mun vonandi 
slá í gegn.
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Rafvirki á starfsstöð
okkar í Árborg 

Nánari upplýsingar veitir Ragnheiður Eyjólfsdóttir
mannauðsstjóri í síma 422 5200. 

Sótt er um störfin á heimasíðu HS Veitna. 

Umsóknarfrestur er til og með 22. des.

Starfssvið

Starfið felur í sér viðhald og rekstur dreifikerfis, nýlagnir,
tengingar og uppsetningu búnaðar

Hæfniskröfur

     Við leitum að hæfileikaríkum einstaklingi til að
     vinna í frábærum hópi rafiðnaðarmanna
     Áhersla er lögð á fagleg og sjálfstæð vinnubrögð,
     samskiptahæfni, þjónustulund og brennandi
     áhuga á tæknimálum
     Viðkomandi þarf að vera reiðubúinn að ganga
     bakvaktir sé þess óskað
     Sveinspróf í rafvirkjun er nauðsyn, tekið verður tillit
     til þess ef viðkomandi er að ljúka sveinsprófi
 

hsveitur.is

HS VEITUR
Við færum þér þægindin heim

Auglýsingasíminn 
er 482 1944

Dagskráin óskar lesendum sínum gleðilegra jóla

Verslanir á Selfossi hafa 
tekið höndum saman til 

að auka verslun í heimabyggð. 
Úrval af vörum og fatnaði er 
mjög gott á Selfossi og því ætti 
fólk í flestum tilfellum ekki að 
þurfa að leita lengra. Eigendur 
fyrirtækja hafa ákveðið að 

Allt undir tréð á sama stað
hafa auka jólakvöldsopnun 
til að minna á sig og sýna 
viðskiptavinum hvað fyrir
tækin í heimabyggð hafa upp 
á að bjóða. Njótum saman í 
notalegu umhverfi.

Verslum í heimabyggð

Upp úr klukkan 20:30 stigu 
á senuna á Hótel Selfossi 

Björn Thoroddsen, Unnur Birna, 
Hera Björk ásamt rythmaparinu 
Skúla Gíslasyni á trommur og 
Sigurgeiri Skafta Flosasyni á 
bassa. Það er óhætt að segja 
að tónlistarmennirnir hafi fyllt 
andrúmsloftið af lifandi tónum, 

Unnur Birna, Hera Björk og 
Bjössi Thor á Hótel Selfossi

skemmtilegum sögum og 
jólunum. Þau fóru um víðan völl 
í lagavali sínu, allt frá poppi, 
rokkuðum blús, swingi og 
drápu niður fæti á Írlandi með 
hressandi fiðlutónlist. Næstu 
tónleikar verða á Midgard Base 
Camp á Hvolsvelli þann 14. 
desember. 

Mynd: -gpp
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ÞJÓNUSTA

Hjá MaddýHjá Maddý ehf. ehf.
Eyravegi 27 - 800 SelfossEyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.iss. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöfBókhald - ráðgjöf
skattskilskattskil

Þjónusta við Þjónusta við 
einstaklinga og einstaklinga og 

fyrirtækifyrirtæki
Persónuleg þjónustaPersónuleg þjónusta

FUNDIR

Al-Anon Selfossi
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 20:00, nýliðafundur
kl. 20:30 fundur, Hrísholti 8

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.

Ath. fundur 24. og 31. des. kl. 
12 á hádegi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Fim. kl. 20 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði, efri hæð, 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Miðvikudaga kl. 10–14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudaga kl. 10-12 í Strók

facebook.com/batasetur

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

KIRKJUR

HEILSA

ATVINNA

BÍLAR
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

18    Miðvikudagur  11. apríl 2018 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

STEYPUSÖGUN - KJARNA-
BORUN - INNRÖMMUN - 
TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 

HITALÖGNUM
Saga dyragöt, gluggagöt og fleira 

í steinsteypu.
Kjarnaborun fyrir lögnum.

Ramma inn myndir, 
spegla og fleira.

Annast einnig sólpallasmíði.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 893 9068
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

OA
Áttu erfitt með að hætta að 
borða? OA 12 spora fundir 
Overeaters Anonymus alla 

þriðjudaga kl. 17:30 Hrísholti 8.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI

Síðasti dagur fyrir móttöku 
á fötum til viðgerðar fyrir 

jól og áramót er föstu
dagurinn 13. desember

Opið virka daga frá 
kl. 11:00-15:00

Laugardaga fram að jólum frá 
kl. 12:00 - 14:00

Austurvegi 9 Selfossi 
Sími: 898 1430 

Facebook: 
Saumasetrið Selfossi

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar
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l Almennar raflagnir
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r e s t a u r a n tEyrarbakka
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483-3330
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
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„Við höfum fundið fyrir mikl-
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að selja bjór frá okkur. Við vilj-
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á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
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ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“
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rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
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dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
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að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
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SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta
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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980
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Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is
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opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum

Vinnuvélanámskeið
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www.vinnuvelaskolinn.is
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Smurþjónusta
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l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
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Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
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Innréttingar

Járnsmíði
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r e s t a u r a n tEyrarbakka
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
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Útfararþjónusta
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Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Nudd – 
Svæðanudd

Dáleiðsla
Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík 
ráð við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í Heilsulindinni 

Miðgarði, Austurvegi 4, 
Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Hrepphólakirkja
Jólakirkjuskóli laugardaginn 14. 
des. kl. 11. Jólasagan, mikill 
söngur og gleði. Hressing á eftir 
í safnaðarheimili. Umsjón: Óskar 
prestur og Jóna Heiðdís. 
Samvera fyrir alla fjölskylduna. 
Allir velkomnir.

Selfosskirkja
Jólaball Selfosskirkju verður 
sunnudaginn 15. desember kl. 
11. Byrjað er í kirkjusalnum og 
síðan gengið syngjandi kringum 
jólatréð við undirspil Editar 
Molnár. Kirkjukórinn syngur með 
og Jóhanna Ýr og sr. Axel leiða 
hringina. Jólasveinar koma vel-
komnir. Pabbar og mömmur, 
afar og ömmur og börn og ung-
lingar velkomin.

Skálholtsdómkirkja
Aðventukvöld sunnudagskvöld 
15. desember kl. 20.00.
Ræðumaður er Helgi Kjartansson 
oddviti Bláskógabyggðar. 
Skálholtskórinn og börn úr 
Bláskógaskóla syngja. 
Fermingarbörn sjá um ljósa-
stund. Sr. Kristján Björnsson, 
Skálholtsbiskup og sr. Egill 
Hallgrímsson, sóknarprestur 
flytja ávörp, ritningarorð, bænir 
og blessunarorð. Organisti og 
kórstjóri er Jón Bjarnason. Allir 
eru hjartanlega velkomnir!

Fallegu laufabrauðsjárnin og 
kleinujárnin eru komin aftur. 
Renniverkstæði Björns Jensonar. 
Háheiði 6, s. 862 7530.

Atvinna óskast
Vel menntaður maður á tækni-
sviði óskar eftir vinnu eða verk-
efnum. Allt kemur til greina. 
Sérfræðingur í rafmagns-, raf-
einda- og tölvubúnaði bíla og 
dráttarvéla. Góðum tækjum 
búinn. Uppl. í síma 831 3002.

Sólheimakirkja
Guðsjónusta 15. desember kl. 
tvö eftir hádegi. Ester Ólafsdóttir 
organisti leiðir söng. Prestur 
Kristján Valur Ingólfsson.

Aðventistar
Safnaðarheimili aðventista, 
Eyravegi 67, Selfossi, 14. des. 
Biblíurannsókn kl. 11 og guðs-
þjónusta kl. 12 í umsjón Esterar 
Ólafsdóttur. Verið velkomin.

Hveragerðiskirkja
Fjölskylduguðsþjónusta kl. 11. 
Nemendur 5. bekkjar Grunn-
skólans í Hveragerði flytja helgi-
leik. Kveikt á aðventukransi, 
söng ur og gleði! Prestur sr. 
Ninna Sif Svavarsdóttir. Allir vel-
komnir, sjáumst í kirkjunni!

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Samkoma, 
sunnudagaskóli og kaffiveit-
ingar. English translation avail-
able. Allir innilega velkomnir.
www.selfossgospel.is.

TIL SÖLU

22    Miðvikudagur  28. nóvember 2018 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

BÍLARFUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 20:30, Hrísholti 8, Selfossi.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 
kl. 10, Hrísholti 8, Selfossi.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 12:05 - AA fundur
Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur

Fim. kl. 20 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími alla virka daga
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði, efri hæð, 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands
Opnunartími í vetur

miðvikudaga kl. 10–14
Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)

föstudaga kl. 10–14
í Strókshúsinu

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl. HEILSA

FUNDIR

KIRKJA
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is
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Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL
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Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.
Vöfflukaffi

Sjöunda vöfflu-
kaffi vetrarins 
verður haldið 
næsta föstudag 
30. nóvember á 
Eyravegi 15 
annarri hæð á 
milli klukkan 16 
og 18. Gestir 
okkar eru tveir. 
Valgeir Ómar 
Jónsson sagn-
fræðingur og rit-
höfundur flytur okkur fróð-
leiksmola og Willum Þór 
Þórsson alþingismaður 
Framsóknarflokksins og 
formaður Fjárlaganefndar 
ræðir við vöfflugesti. Allir 
velkomnir.

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

TIL SÖLU

TIL LEIGU

Fallegu laufabrauðsjárnin og 
kleinujárnin eru komin aftur. 
Renniverkstæði Björns Jen-
son. Háheiði 6, s. 862 7530.

Hveragerðiskirkja
Aðventukvöld í Hvera-
gerðiskirkju fyrsta sunnudag í 
aðventu kl. 20. Verið hjartan-
lega velkomin til góðrar og 
hátíðlegrar kvöldstundar í 
Hveragerðiskirkju í upphafi 
aðventunnar. Kirkjukór Hvera-
gerðis- og Kotstrandar sókna 
syngja ásamt Hverafuglum, 
kór eldri borgara. Einnig munu 
þær Unnur Birna og Dagný 
Halla Bassa dætur syngja og 
spila. Organisti er Örlygur Atli 
Guð mundsson. Sr. Gunnar 
Jóhannesson leiðir stundina.

Hrunakirkja
Kveikt á ljósum í kirkjugarði og 
helgistund samhliða laugar-
daginn 1. des. kl. 14. Aðventu-
kvöld kl. 20:30 sunnudaginn 2. 
des. Kirkjukórinn syngur undir 
stjórn Stefáns Þorleifssonar 
organista. Fermingarbörn 
flytja helgileik og lesin verður 
jólasaga. Ræðumaður verður 
Guðmundur Óli Gunnarsson, 
stjórnandi Karlakórs Hreppa-
manna. Kaffi á eftir í safnað-
arheimili. Allir hjartanlega vel-
komir.

Hrepphólakirkja
Kveikt á ljósum á leiðum í 
kirkjugarði kl. 15 laugardaginn 
1. des. Helgistund samhliða og 
kaffi á eftir í safnaðarheimili. 

Stóra-Núps- og 
Ólafsvallasóknir

Aðventuhátíð í félagsheimil-
inu Árnesi sunnudaginn 2. 
des. kl. 15. Nemendur 
Þjórsárskóla leika og syngja, 
fermingarbörn sýna helgileik 
og söngsveitin Tvennir tímar 
syngur nokkur lög undir stjórn 
Stefáns Þorleifssonar. 
Ræðumaður verður Ólína 
Kjerúlf Þorvarðardóttir, þjóð-
fræðingur. Kaffiveitingar á 
eftir.

Hvítasunnukirkjan Selfossi
Sunnudaga kl. 11:00. Sam-
koma, barnastarf og kaffi-
veitingar. English translation 
available. Bænastundir alla 
virka daga. Allir innilega vel-
komnir. selfossgospel.is.

Kálfholtskirkja
Aðventustund sd. 2. des. kl. 
17.00. Kórinn syngur aðventu- 
og jólasálma og við hefjum 
undirbúning fyrir hátíðina 
helgu. Síðdegishressing að 
athöfn lokinni.

Selfosskirkja
Hátíðleg barna- og fjöl-
skyldumessa sunnudaginn 2. 
desember kl. 11:00. Unglinga-
kórinn syngur, kórstjóri Eyrún 
Jónasdóttir. Umsjón með 
mess unni Jóhanna Ýr 
Jó hanns dóttir og Guðbjörg 
Arnar dóttir. Súpa og brauð að 
messu lokinni, sömuleiðis 
verður Unglina kórinn með 
kökubasar.

Aðventukvöld sunnudaginn 
2. desember kl. 20:00. 
Kirkjukórinn, Unglingakórinn 
og Barnakórinn syngja, kór-
stjórar eru Ester Ólafsdóttir og 
Eyrún Jónasdóttir. Ræðu-
maður kvöldsins er Bjarni 
Harðarson, Guðbjörg Arnar-
dóttir leiðir stundina. Hátíðleg 
og falleg samvera á fyrsta 
sunnudegi í aðventu.

Aðventistar
Laugardaginn 1. desember 
2018 í safnaðarheimili að ven t-
ista á Eyravegi 67. Biblíu-
rannsókn kl. 11 og guðsþjón-
usta kl. 12. Með ræðu verður 
Jens Danielsen. Verið velkom-
in. Bænastund verður á mánu-
dagskvöldum kl. 20 að 
Hraunbæ 11, Hveragerði. 

Þorlákskirkja
Aðventustund. Sunnudaginn 
2. des. kl. 16:00. Þorlákskirkja 
kl. 16:00. Lúðrasveit og 
Unglingakór Grunnskólans, 
Tónar og trix, Söngfélagið og 
Kirkjukórinn. Sjá auglýsingu í 
Dagskránni. Ræðumaður Elliði 
Vignisson.

Sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Undanfarið hefur verið góð 
mæting. Hafdís og Guð-
mundur.

Nissan Micra 2013 ekinn 
aðeins 37 þúsund km. Bein-
skiptur. Auka álfelgur. Bílasölu 
verð: 1.290.000 kr. Okkar verð: 
890.000 kr. 100% lán í boði. 
Uppl. gefur Bílasala Start 
(Vignir) 897 0999.

Lítil íbúð í Hveragerði
Ný lítil íbúð til leigu í 
Hveragerði. Reglusemi skil-
yrði. Langtíma leiga möguleg. 
Uppl. í síma 860 1957.

Íbúð á Selfossi
Rúmgóð 4ra herbergja íbúð á 
Selfossi til leigu. Leigutími 3-4 
mán. frá 1. des. 2018. Umsóknir 
sendist á dagskrain@prentmet.
is merkt „Húsnæði á Selfossi“.

Jólabókaupplestur 
í Bókakaffinu

fimmtudagskvöldið 29. nóvember 
Húsið opnað kl. 20, dagskrá frá 20:30-21.30 

Karl Jeppesen segir frá stórvirki sínu Fornar hafnir sem er glæsileg 
ljósmyndabók þar sem farið er hringinn í kringum landið og sagt frá ver-
stöðvum Íslendinga fyrr á tímum.

Linda Vilhjálmsdóttir les úr ljóðabókinni Smáa letrið

Halldóra Thoroddsen les úr skáldsögunni Katrínarsaga 

Guðjón Ragnar Jónasson les úr bókinni Hin hliðin

Sterkur auglýsinga miðill

Dreift ókeypis 
um allt Suðurland

9800 eintök

Snjóblásari til sölu. 40 - 50 sm 
breiður. Upplýsingar í síma 698 
2288. Einar Guðnason, Selfossi.

Starfsmaður óskast í 
afgreiðslu- og þjónustustörf 

í nýju bakaríi á Selfossi.

Upplýsingar í síma 
847 4273

BAKARÍ
GK

Upplýsingar í síma
892 2030

Nissan Leaf SV 2017 til söluNissan Leaf SV 2017 til sölu
30kwh rafhlaða - 150 km drægni
Bakkmyndavél - Varmadæluhitun

Ný heilsársdekk - Hraðhleðsla
Ekinn 33 þ. km

Heilsugæslu höfuðborgar-
svæðisins (HH) hefur ver-

ið falið að sinna geðheilbrigð-
isþjónustu við fanga í öllum 
fangelsum landsins. Stofnað 
verður sérhæft, þverfaglegt 
geðheilsuteymi fanga (GHTF) 
í þessu skyni sem mun starfa 
með og styðja við starfsemi 
heilsugæslunnar í fangelsum. 
Teymið verður hreyfanlegt og 
mun einnig nýta tæknilausn-
ir á sviði fjarheilbrigðisþjón-
ustu til að sinna þjónustunni. 

Samningur þessa efnis milli 
Sjúkratrygginga Íslands og 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins var undirritaður í fangels-
inu á Hólmsheiði á dögunum. 
Svandís Svavarsdóttir heilbrigð-
isráðherra, Páll Winkel forstjóri 
Fangelsismálastofnunar og 
Óskar Reykdalsson, forstjóri 
Heilsugæslu höfuðborgarsvæð-
isins kynntu við þetta tækifæri 
hvernig unnið hefur verið að því 
að móta nýtt skipulag þessarar 
þjónustu og hvað í því felst.

Brotið blað í geð-
heilbrigðisþjónustu 

við fanga

Jólablað Dagskrárinnar  35

Jólasveinadagatal

Nýtt í sölu
Brattahlíð 1, Hveragerði
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Það eru þrettán bræður 
sem búa í fjöllum með 

aldraðri móður sinni og 
pabba gamla. Ekki búa þau 
þar ein því þar má einnig 
finna jólaköttinn. Kvikindi með 
þykkan feld og beittar klær 
en er þó mögulega hin besti 
kisi. Á hverju ári ákveða þeir 
félagarnir að rölta til byggða 
og gefa börnum í skóinn til 
þess eins að gleðja þau og 
færa jólin nær með hverjum 
deginum. Hvenær koma þeir 
og hvað heita þeir? Stekkjastaur
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Giljagaur
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ÞvörusleikirStúfur
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 Öryggiskerfum 
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
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Bílamerkingar
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Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
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Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

18    Fimmtudagur  13. október  2016 DAGSKRÁIN - Fréttablað Suðurlands

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Miðvikudagur 11. desember 20192528 Miðvikudagur 13. nóvember 20192524

Sími 482 1944
dfs@dfs.is
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Símkerfum o.fl.
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Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922
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HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
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bón, gluggahreinsun o.fl.
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Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
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Bílamerkingar
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Skiltagerð

Gluggafilmur
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Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Fatamerkingar
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Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
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Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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og merkingar
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Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is
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opið alla daga

Rétting
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Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
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Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 
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Gervihnattabúnaði 
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 Öryggiskerfum 
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 
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Bílrúðuskipti
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Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.
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Hella - Hvolsvöllur
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- Flutningaþjónusta -
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Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
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ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
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inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.
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um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
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ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“
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rekstrinum en það eru Sveinn 
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einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Sími 897 8444

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.
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Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
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Hreint um allt Suðurland
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Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
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Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar
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Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
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Rennismíði
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Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Kælikerfi - Frystikerfi
Hönnun - Sala - Þjónusta

Háheiði 9, Selfossi - www.frostmark.is

Tækniþjónusta
Suðurlands ehf.

Selfossi
Sjónvarpskerfi 

fyrir hótel og gistihús
Öryggiskerfi

Eftirlitsmyndavélakerfi
Hljóðkerfi

Símkerfi o.fl.

Sérhæfing - Þekking - Reynsla

Gunnar Guðmundsson
sími 694 4922

Vilmundur Sigurðsson
sími 779 6777

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

MERKINGAR
  LASERSKURÐUR
       FRÆSINGAR
                 PRENTUN

Þorlákshöfn – Sími 483 1955 – www.sbskilti.is
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27 - 800 Selfoss

s. 482 3454 - maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Þjónusta við 
einstaklinga og 

fyrirtæki
Persónuleg þjónusta

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða og 
almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar

Dekkja- og smurþjónusta
Sími 482 4069

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

Al-Anon
Al-Anon fundur - Einn dagur 
í einu. Laugardagsmorgnum 

kl. 10, Hrísholti 8.

Matarfíkn OA
OA 12 spora fundir alla 

sunnudaga kl. 9:45, 
Hrísholti 8, Selfossi.

AA
Mán. kl. 21 - AA fundur

Þrið. kl. 19 - AA konufundur
Mið. kl. 19:30 - AA fundur
Fös. kl. 20:30 - AA fundur

Lau. kl. 21 - AA Opinn fundur
Sun. kl.11 - AA fundur
Sun. kl. 21 - AA fundur
AA Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtu dögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.
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ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA KIRKJUR

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND
Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar – Réttingar
Bílamálun – Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 

kl. 21:00, Hrísholti 8.

AA
Fundir alla miðvikudaga 

kl. 19:30, Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is.

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 til kl. 16:00

sími 788 0300

CoDA
ATH. BREYTTAN FUNDARTÍMA!

Bataleið frá meðvirkni
Fundir alla laugardaga 

kl. 10:30.
Hrísholti 8, Selfossi.

Nánari upplýsingar á coda.is.

Celebrate recovery 
12 spora fundir á mánu-

dögum kl. 20. Opnir fundir í 
sal Hvíta sunnukirkjunnar 

á Sel fossi, Austurvegi 40b. 
Allir innilega velkomnir. 

Sjá nánar á heimasíðunni
www.celebraterecovery.com.

OA á Selfossi
Matarfíkn? OA fundir 

á Selfossi laugardaga kl. 11 
í Hrísholti 8 (AA húsið). 

Nánari upplýsingar á oa.is.

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Batasetur Suðurlands
Skólavöllum 1, Selfossi

Opið kl. 09:00–16:00
alla föstudaga.

Gagnheiði 51, Selfossi
Sími 482 3560

kras1@simnet.is
Kjötvörur fyrir öll tækifæri

20 ára 2016

S. 482 2774 / 691 2774
bokmundakot@gmail.com

Alhliða bókhaldsþjónusta
Þ.m.t. launavinnsla, skattskil, 
reikningagerð, ráðgjöf og fl. 
fyrir einstaklinga, félög og 

fyrirtæki.

Margrét Ingþórsdóttir
Viðurkenndur bókari

MM undakot
Bókhaldsstofa

M

Vikudagskrá útvarpsins

Fimmtudagur 13. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga

Föstudagur 14. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
21:00 Lífið er ljúft / Óskalagaþáttur 
í umsjón Valda Braga

Laugardagur 15. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
12:00 Léttur laugardagur / 
 með Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Partývaktin. 

Sunnudagur 16. október:
08:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
09:00 Sígildur sunnudagur
 / Davíð Art
12:00 Vaktin / Henný Árna
16:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
21:00 Hugljúf og notaleg tónlist.
00:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist. 

Mánudagur 17. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.
20:00 Sportþátturinn / Gestur frá 
 Hæli - viðtöl, fróðleikur o.fl.
22:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Þriðjudagur 18. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Miðvikudagur 19. október:
09:00 Morgunvaktin / Gulli G.
13:00 Bestu lögin / Henný Árna
16:30 Á ferð og flugi / Valdi Braga
18:00 Ókynnt, fjölbreytt tónlist.

Hægt er að hlusta á:
FM 96,3 í Árnessýslu. 
FM 93,3 í Vestmannaeyjum 
og í Rangárvallasýslu.
FM 97,3 á höfuðborgarsvæðinu 
Í gegnum Sjónvarp Símans 
og á www.sudurlandfm.is

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 
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TaxiTaxi Hveragerði
5 - 8 manna bílar

sími 483 4200

Auglýsinga síminn 
er 482 1944

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 

NLP-master/coach,
nuddmeistari, 

Hugræn atferlismeðferð, 
meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

GISTING

Orlofsíbúð á Akureyri
30 fm studíó á rólegum stað 
með uppbúnum rúmum (4), 

handklæðum, eldhúsaðstöðu 
og sérbaðherbergi með 
sturtu. Frítt net, verönd, 

gasgrill, lóð, rólur og 
upphitað einka bílastæði. 

Lokaþrif innifalin. 
Sigrún, sími 868 2381.

ÞJÓNUSTA ÞJÓNUSTA

KJARNA-BÓKHALD

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

Austurvegi 6 - 800 Selfossi
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Ráð í rekstri !

• STEYPUSÖGUN • KJARNA-
BORUN • INNRÖMMUN 

• TVÍBLAÐASÖGUN FYRIR 
HITALÖGNUM • 

Saga dyragöt, gluggagöt og 
fleira í steinsteypu.

Kjarnaborun fyrir lögnum.
Ramma inn myndir, 

spegla og fleira.
Opið frá kl. 12-20 virka daga,

og þess utan ef einhver er við.
ÁSGEIR EGGERTSSON
Sléttuvegi 6, Selfossi

Sími 482 2319 - 893 9068.
STEINSTEYPUSÖGUNIN ÁS ehf.

Daglegar ferðir
SELFOSS - REYKJAVÍK

SUÐURLAND

Gagnheiði 34 S : 893-3305

Bílaviðgerðir

Hjólbarðasala

X5
Persónuleg þjónusta

Hjólbarðaþjónusta

Hjá Maddý ehf.
Eyravegi 27- 800 Selfoss

s. 482 3454 – maddy@maddy.is

Bókhald - ráðgjöf
skattskil

Launavinnsla
Reikningaskrif
Greiðslumat

Greiðsluerfiðleikamat
Persónuleg þjónusta

HEILSA

Sveinn Skorri Skarphéðinsson
Sími 893 0422

sveinnskorri@gmail.com

KIRKJUR

Gagnheiði 11
800 Selfossi
Sími 482 2200
GSM 894 2277
Fax 482 2777

Yfirbyggingar - Réttingar
Bílamálun - Rúðuskipti

BÍLAR

Sími 482 4012, Hrísmýri 3, Selfossi

Þjónustuskoðanir Heklu-bifreiða 
og almennar bílaviðgerðir.

Hjólastillingar
Shell smurþjónusta
ÞJÓNUSTUUMBOÐ SELFOSSI

FUNDIR

Al-Anon
Al-Anon fundir á þriðjudögum 
kl. 21:00, Hrísholti 8.

CoDA
Bataleið frá meðvirkni

Fundir alla sunnudaga kl. 16
Hrísholti 8, Selfossi (AA húsið).
Nánari upplýsingar coda.is.

AA
Fundir alla miðvikudaga kl. 
19:30.

Hrísholti 8, Selfossi.
Nánari upplýsingar á aa.is

KRABBAMEINSFÉLAG 
ÁRNESSÝSLU
Sími 788 0300

Símatími á fimmtudögum
frá kl. 13:00 - 16:00

Opið hús að Eyravegi 23 
fimmtudaga frá kl. 13:00 - 16:00

HÚSNÆÐI ÓSKAST

ATVINNA

GEFINS

Jæja, strákar takið eftir!
Nú er rétti tíminn fyrir ykkur að 
huga að sláttuvélinni fyrir 
sumarið áður en konunni 
verður verulega misboðið. 
Yfirfer og geri við sláttuvélar. 
Tek einnig að mér að brýna 
hnífa og skæri. Er staðsettur á 
Selfossi með farsímann 893 
2347.

Selfosskirkja
Messa og ferming, sunnu-
daginn 31. maí, kl. 11. 
Kirkjukórinn syngur. Kórstjóri 
og organisti Jörg Sondermann. 
Prestur Þorvaldur Karl 
Helgason. Allir velkomnir. 
Súpa og kaffi eftir messu.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 31. maí kl. 
11.00.  Sóknarprestur.

Óska eftir húsnæði
til leigu á Selfossi frá 1. júlí nk. 
Langtímaleiga er á óska-
listanum en skoða allt. A.m.k. 
3 svefnherbergi verða að vera 
og bílskúr er kostur eða góð 
geymsla. ÖRUGGAR GREIÐSL-
UR. MJÖG GÓÐ OG SNYRTI-
LEG UMGENGNI. HEF GÓÐ 
MEÐMÆLI. Hafið sam band á 
bryndis70@gmail.com eða í 
síma 616 6181.

Gefins bækur og fleira
Öldin sem leið, frá 1931, 7stk. 
Garðyrkjuritið, 5 stk. Öldin 
okkar, frá 1601-1970, 9 stk. 
Íslenskar þjóðsögur og 
ævintýri eftir Jónas Árnason, 6 
stk., Heimstyrjöldin 1939-1945, 
8 stk. Sögusafn Gunnars 
Gunnarssonar, 14 stk. Lífsferill 
þjóðsagna 1915-1917, 2 stk. 
Íslenskir örlagaþættir 1968 
Sverrir Kristjánsson, Jónas 
Guðmundsson, 2 stk. 
Dýravinurinn 1885, lýsing á 
dýrum 1 stk. Bergsætt (þykkar 
bækur) 3 stk. Heimdragi ísl. 
fróðleikur gamall og nýr, 2 stk. 
Árin og eilífðin, Harald Nielsen, 
1 stk.
Mikið af bókum og ritum, 
eldgamalt og nýlegra.

Kælikassi 12 V og 220 í húsbíl, 
kælikassi 12 V í húsbíl.
Rakatæki innanhúss.
Nokkuð stór hrærivél 
(KitchenAid) m/hakkavél og 
hnoðara.
Lítið helluborð í tjaldvagn.

Auglýsing
um tillögu að deiliskipulagsbreytingu 

Gráhellu á Selfossi

Samkvæmt 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 
auglýsir bæjarstjórn Sveitarfélagsins Árborgar tillögu að 
deiliskipulagsbreytingu íbúðarsvæðisins Gráhellu á 
Selfossi.

Deiliskipulagsbreytingin felst í því að parhúsalóðir eru 
sameinaðar í raðhúsalóðir.
Í stað rað- og parhúsa sem byggja mátti upp á tvær 
hæðir og ris er byggð gerð lágreistari, og aðeins leyft að 
byggja eina hæð og ris. Aðeins er leyft að hafa eina íbúð 
í raðhúsi, en áður var leyft að hafa allt að tvær íbúðir í 
rað- og parhúsum sem voru tvær hæðir og ris.
Heildar fjöldi íbúða á svæðinu verður eftir breytingu 116 í 
stað 144 áður.

Teikning ásamt greinargerð, vegna tillögunnar mun 
liggja frammi á skrifstofu skipulags- og byggingarfulltrúa 
að Austurvegi 67 Selfossi frá og með fimmtudeginum 28. 
maí 2015 til og með fimmtudeginum 9. júlí 2015.
Öllum er gefinn kostur á að gera athugasemdir við 
tillöguna. Frestur til að skila athugasemdum rennur út 
fimmtudaginn 9. júlí 2015 og skal þeim skilað skriflega til 
skipulags- og byggingarfulltrúa á skrifstofu hans að 
Austurvegi 67, 800 Selfossi.

Á sama tíma er teikning og greinargerð til kynningar á 
heimasíðu Árborgar http://www.arborg.is þar sem hægt 
er að skoða tillöguna og senda athugasemdir til 
skipulags- og byggingarfulltrúa í netfangið bardur@
arborg.is.

Bárður Guðmundsson,
skipulags- og byggingarfulltrúi

Árborgar.

Við fjölskyldan á Efri-Ey 1 viljum þakka 
öllum þeim sem hafa sýnt okkur samúð, 

veitt okkur aðstoð og stuðning vegna 
andláts sonar okkar og bróður 

Guðsteins Harðarsonar 
eða Stenna eins og hann var alltaf 

kallaður.

Hörður Daði, Arndís og börn.

Mötuneyti 
Menntaskólans að Laugarvatni

óskar eftir starfsfólki í eldhús næsta skólaár.

Nánari upplýsingar veitir Sveinn R. Jónsson 
matreiðslumeistari (svennikokkur@ml.is)

Starfsmaður óskast
í hlutastarf í sumar, ekki yngri 
en 18 ára. Uppl. í síma 896 
4040.

Albatros, 
veitingar og hönnun,

Golfskálanum Öndverðarnesi.

HEILSA

TIL SÖLU
ÓSKA EFTIR

ÝMISLEGT

Hreinsandi heilsudagar
Hreinsandi heilsudagar að 
Thailenskri fyrirmynd verða á 
Hótel Geysi 27. október - 2. nóv-
ermber 2016. Fullt hreinsandi 
heilsufræði gisting, meðferðir og 
yoga. Verð 17.000,- kr. á dag með 
öllu (aukagjald fyrir eins manns 
herbergi 2.500,- kr. á dag dag.) 
Nánari upplýsingar og bókanir 
hjá Heiðari Ragnarssyni í síma 
898 1501 eða sendið fyrirspurn á 
heilsulindheidars@simnnet.is

Energy Touch
- Nudd 

- Heild ræn 
með  höndlun 

Cand.mag. í íþróttafræðum,
nálastungur, yoga, 
NLP-master/coach,

nuddmeistari, 
Hugræn atferlismeðferð, 

meta medicine.

Ragnhildur 
Sigurðardóttir

farsími 
693 2197

Jákvæðar
hugsanir

breyta deginum

Gaulverjabæjarkirkja
Messa sunnudag 16. okt. kl. 
14. Hefðbundin messa og efni 
fyrir börnin.

Stokkseyrarsókn
Helgistund á Kumbaravogi 
miðvikudag 19. okt. kl. 15.

Hveragerðiskirkja
F j ö l s k y l d u g u ð s þ j ó n u s t a 
sunnu daginn 16. okt. kl. 11:00.

Kotstrandarkirkja
Guðsþjónusta sunnudaginn 
16. okt. kl. 14:00.

Selfosskirkja
Messa sunnudaginn 16. okt. kl. 
11. Prestur sr. Ninna Sif 
Svavarsdóttir. Sunnudagaskóli 
á sama tíma. Súpa í safnað-
arheimilinu.

Villingaholtskirkja
Guðsþjónusta kl.13.30. Prestur 
sr. Ninna Sif Svavarsdóttir. 
Söngkór Villingaholts- og 
Hraungerðissókna leiðir safn-
aðarsöng undir stjórn Inga 
Heiðmars Jónssonar.

Skálholtsdómkirkja
Messa sunnudag 16. október 
kl. 11:00 sr. Jóhanna Magnús-
dóttir, sóknarprestur prédikar 
og þjónar fyrir altari. Minnum 
einnig á vandað barnastarf í 
kirkjunni, laugardag 15. 
október kl. 11:00.

Víkurprestakall
Kirkjuskólinn í Víkurprestakalli.
Samvera kirkjuskólans verður 
í Víkurskóla í Vík, næsta 
laugardag, 15. október, kl. 
11:15 - 12:00.

Skeiðflatarkirkja í Mýrdal
Guðsþjónusta verður í 
Skeiðflatarkirkju nk. sunnu-
dag, 16. október, kl. 14:00.

Stóra-Dalskirkja undir 
Eyjafjöllum

Guðsþjónusta verður í Stóra-
Dalskirkju nk. sunnudag, 16. 
október, kl. 16:00.

Safnaðarheimili aðventista
Laugardaginn 15. október í 
safnaðarheimili aðventista að 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
10 og guðsþjónusta kl. 11, um 
prédikun sér Sigríður 
Kristjánsdóttir.

Þorlákskirkja
16. október. Skemmtilegur 
sunnudagaskóli kl. 11:00. 
Hafdís Þorgilsdóttir sér um 
stundina ásamt föruneyti sínu. 

Tvíbreitt rúm king size 2x2 
mtr. (kr. 20.000) og lítið tölvu-
borð (kr. 8000). Uppl. í síma 
861 1872, Hafdís. Vöfflukaffi verður haldið í annað skipti á 

þessum vetri í Framsóknarhúsinu að 
Eyravegi 15 á Selfossi, annari hæð, föstu-
daginn 14. október. Gestur fundarins að þessu 
sinni verður Lilja D. Alfreðsdóttir utanríkis-
ráðherra og frambjóðandi Framsóknarflokks-
ins í Reykjavík suður. Vöfflukaffið er að 
venju á milli 16 og 18 og eru allir velkomnir.

Vöfflukaffi með Lilju D. Alfreðsdóttur

Lilja D.
Alfreðsdóttir.

Óska eftir mótorhjólum og 
skellinöðrum, jafnvel í pörtum 
(vél, felgu eða grind). Skoða 
allt, hvar sem er á landinu. 
Allar ábendingar vel þegnar. 
Verð samkomulag. Uppl. í 
síma 896 0158 eða valur@
heimsnet.is.

Kiddý les 
fyrir börnin

í Bóka safninu 
á Selfossi alla 
fimmtudaga kl. 16:30. 
Vonandi sjáum við ykkur sem flest

Leiðin út á þjóðveg
Fundir í Rauðakrosshúsinu 

Hveragerði efri hæð 
fimmtudaga kl. 20:30.

Geðræktarmiðstöðin 
Batasetur Suðurlands

Opnunartími:
Mán. og mið. kl. 10-14

Kaffi Líf (við hliðina á Nettó)
Föstudagar kl. 10-14

Skólavöllum 1

Ráð í rekstri!Ráð í rekstri !

Austurvegur 6 - 800 Selfoss
Sími 482 3755 - kjarna@centrum.is

Bókhald • Framtöl • Skattskil
Launavinnslur • Ráðgjöf o.fl.

HEILSA

KIRKJA

TIL SÖLU

Bifreiða- og breytingaverkstæði
Gagnheiði 51, Selfossi 

Sími 482 1361 - gunni@icecool.is

ICECOOL

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Öll almenn rennismíði, viðgerðir,
nýsmíði og endursmíði

Heddviðgerðir, heddplönun og
heddþrýstiprófun

Austurmörk 14
Sími 646 5242 - daggi@vortex.is

facebook.com/Daggiehf

Daggi	  ehf	  
Renni-	  og	  vélaverkstæði	  	  	  

Hveragerði	  
Öll almenn rennismíði, viðgerðir, nýsmíði og endursmíði 

 

GSM:646 5242                                daggi@vortex.is                                               
Mánamörk 3 810 Hveragerði                                                           facebook.com/Daggiehf 

 

Nudd – svæðanudd

Dáleiðsla

Augnlestur og 
heilsuráðgjöf

Einföld en áhrifarík ráð 
við ýmsum 

heilsuvandamálum
Alla fimmtudaga í 

Heilsulindinni Miðgarði, 
Austurvegi 4, Selfossi.

Heiðar Ragnarsson 
Sími 898 1501

Ertu að byggja eða bæta!!
Flytjum inn fyrir fyrirtæki

og einstaklinga eftirfarandi
Mini-Hús frá 15,3m2-50m2
Glugga og hurðir úr Timbri-
Áli- pvc-Timbur með álfronti

Einnig fullbúinn timbur
einingarhús, byggð eftir 

Íslenskum stöðlum
Uppl. í Síma 7719800

TIL LEIGU

HÚSNÆÐI ÓSKAST

Húsnæði til leigu
Til leigu er 75 fermetra bjart 
og fallegt húsnæði á jarðhæð 
við Eyraveg 5, Selfossi, sem 
einkum er hentugt sem versl-
unarhúsnæði eða fyrir aðra 
þjónustustarfsemi. Nánari 
upplýsingar í síma 825 5094.

Atvinnuhúsnæði óskast
Er að leita að atvinnuhúsnæði 
sem væri hentugt undir tattoo-
stúdíó. Mbk. Styrmir889@
gmail.com / sími 849 9931.

Aðventistar
Laugardaginn 14. apríl 2018 í 
safnaðarheimili aðventista á 
Eyravegi 67. Biblíurannsókn kl. 
11 og guðsþjónusta kl. 12, 
ræðumaður er Elías Theó-
dórsson. Verið velkomin.

Álfelgur
4 stk. 16” álfelgur undan VW 
Caravella. Brúkleg sumardekk 
fylgja. Er á Flúðum. Uppl. í 
síma 867 6752.

FATAVIÐGERÐIR
SAUMASETRIÐ SELFOSSI 

Austurvegi 9 (2. hæð)

Opið frá kl. 11-14 
þriðjudaga til föstudaga.

Sími 487 5204 / 898 1430.

Selfosskirkja
Fermingarmessa sunnudagin 
15. apríl kl. 11:00. Prestar 
Ninna Sif Svavarsdóttir og 
Guðbjörg Arnardóttir. Org-
anisti Edit A. Molnár. Kirkju-
kórinn syngur. Sunnu daga-
skóli á sama tíma á baðstofu-
loftinu.

VR Pípulagnaþjónusta

Öll almenn lagnavinna
Efnissala

S. 898 1598

Bæjarráð Árborgar ræddi 
á fundi sínum 5. apríl sl. 

um tvöföldun Suðurlandsvegar 
milli Hveragerðis og Selfoss og 
nýja brú á Ölfusá. Eftirfarandi 
ályktun var samþykkt:

„Bæjarráð Árborgar ítrekar 
tilmæli sín til fjármála- og sam-
gönguráðuneytisins þess efnis 
að Vegagerðinni verði tryggðir 
fjármunir til að ráðast í fram-
kvæmdir við tvöföldun Suður-
landsvegar milli Hveragerðis 
og Selfoss og gerð nýrrar brúar 
á Ölfusá. Unnið hefur verið að 
hönnun vegarins og brúarinnar 
um nokkurt skeið og samninga-

Bæjarráð Árborgar ályktaði um 
tvöföldun Suðurlandsvegar

viðræður Vegagerðarinnar við 
landeigendur, þar sem kaupa 
þarf upp land, eru langt komn-
ar. Nauðsynlegt er að tryggja 
áframhald verkefnisins, enda 
eykst stöðugt umferðarálag á 
umræddum vegarkafla. Um er 
að ræða einn fjölfarnasta hluta 

þjóðvegakerfisins og er afar 
brýnt að bæta umferðaröryggi 
á kaflanum og auka afkastagetu 
með nýrri brú á Ölfusá. Öll sú 
umferð sem hlýst af auknum 
ferðamannastraumi um Suður-
land og til Austurlands fer í 
gegnum Selfoss og um Ölfusár-
brú, auk þeirrar umferðar sem 
fer um Landeyjahöfn að sum-
arlagi. Minna má á að ítrekað 
hafa komið fram loforð fyrri rík-
isstjórna um breikkun vegarins 
og nýja brú. Bæjarráð Árborgar 
gerir þá kröfu að brugðist verði 
við með fjármagni til verkefnis-
ins nú þegar.“

Lið Ölfuss tryggði sér sæti í 
undanúrslitum Útsvarsins 

föstudaginn 6. apríl sl. með sigri 
á ógnarsterku liði Seltjarnarness. 
Lið Seltjarnarness var skipað 
þeim Karli Pétri Jónssyni, Sögu 
Ómarsdóttur og Stefáni Eiríks-
syni. Lið Ölfuss skipa þau Árný 
Leifsdóttir, Hannes Stefánsson 
og Magnþóra Kristjánsdóttir.

Keppnin var æsispennandi 
og má segja að úrslitin hafi 
ekki ráðist fyrr en eftir síðustu 
spurningu Seltirninga, en svar-
rétturinn fór yfir til Ölfusinga 
sem náðu að komast einu stigi 
yfir með réttu svari um sendling. 
Ölfus sigraði með 62 stigum 
gegn 56 stigum Seltjarnarness.

Lið Ölfuss komst í undanúrslit í Útsvarinu

Lið Ölfuss í Útsvari. Árný, Hannes og Magnþóra.

Selfossi
Fæst hjá

Gæludýrafóður

Fimmtudagur  24. maí  2018  2450

Vinnuvélanámskeið
á netinu!

www.vinnuvelaskolinn.is
NÝTT

Tækniþjónusta 
Suðurlands ehf. 

Selfossi
Þjónusta og sala á:
Gervihnattabúnaði 

Loftnetsbún aði
 Öryggiskerfum 

Eftirlitsmyndavélakerfum 
Hljóð kerfum

Símkerfum o.fl.
Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 

sími 694 4922

Bílasprautun - Bílaréttingar
Bílrúðuskipti

- þar sem fagmennirnir vinna
HHHHH Vottað verkstæði

Gagnheiði 3 - Selfossi
Sími 482 2224 / 899 5424 - bilverkba.is

HREINGERNINGA-
þjónusta Suðurlands ehf.

Allar ræstingar
Steinteppahreinsun, teppahreinsun, 

bón, gluggahreinsun o.fl.
Símar 483 3827 og 897 8444
Hreint um allt Suðurland

BL SELFOSSI - 480 8080

Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
Hella - Hvolsvöllur

Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980

Efnissala
Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 

l Almennar raflagnir

Sími 
660 2970

Gagnheiði 5, Selfossi
Sími 482 1980
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Rennismíði
Innréttingar

Járnsmíði

Kælikerfi · Frystikerfi
Hönnun · Sala · Þjónusta
Háheiði 9 · 482 3595 · 544 5858

rauða húsið
r e s t a u r a n tEyrarbakka

raudahusid.is
483-3330

Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
raudahusid@raudahusid.is

veislur &  veitingar
opið alla daga

Rétting
og málun
Vottað réttingaverkstæði

Cabas tjónaskoðun

Breiðumýri 1, Selfossi

480 8020 Sími: 577 2111
Gagnheiði 34

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. Sigurjónsson Svanhildur Eiríksdóttir Gísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

Útfararþjónusta

Elfar F. SigurjónssonSvanhildur EiríksdóttirGísli G. Guðmundsson

Vistvænar íslenskar kistur, krossar og legsteinar
Sími 482 4300 • www.fylgd.is • fylgd@fylgd.is    

HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Sérhæfing, þekking, reynsla
Gunnar Guðmundsson 
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bón, gluggahreinsun o.fl.
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Hreint um allt Suðurland
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Selfoss - Reykjavík f.h. og e.h.
Reykjavík - Selfoss f.h. og e.h.

Reykjavík - Selfoss 
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Sími 772 6010

- Flutningaþjónusta -
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Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Skiltagerð

Gluggafilmur
Límmiðar

Bílamerkingar

Fatamerkingar
Strigaprentun

Háheiði 6, Selfossi   s: 833 2299
filmulausnir@filmulausnir.is     Filmulausnir 

Opið mánudaga til föstudaga frá kl. 9 -17

Filmulausnir
og merkingar

Miðvikudagur  11. apríl  2018  2444

Hjólbarðaþjónusta
Magnúsar

Gagnheiði 25 - Sími 482 2151

Hjólbarðar
Smurþjónusta

Betri vörur - betra verð

l Uppsetn. og viðhald á kæli- og 
frystikerfum l Ísskápaviðgerðir 
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Búðarstíg 4 • 820 Eyrarbakka
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HAPPY HOUR 
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OPIÐ
Fim kl. 22-01
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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HAPPY HOUR 
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FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal

Í lok apríl fór fram rýmingaræf-
ing í leikskólanum Jötunheim-

um á Selfossi. Æfingin hófst á 
því að brunakerfið í leikskólan-
um var sett í gang og starfsfólk 
hófst handa við að rýma skólann 
eftir þeirri rýmingaráætlun sem 
er í gildi í skólanum. Jafnframt 
var hringt í neyðarlínu og 
óskað eftir aðstoð slökkvi-
liðs.

Starfsfólk gekk úr 
skugga um að börn-
in færu á fyrirfram 
ákveðin söfnunarsvæði 
hverrar deildar þar sem 
fram fór manntal. Hluti 
af börnunum var úti 
að leika en börnin sem 
voru inni fóru út eins og 
þau voru klædd inni, sum 
berfætt, önnur á sokkunum og 
einhver jafnvel bara á nærboln-
um, allt til að gera aðstæður eins 
raunverulegar og mögulegt er.

Starfsfólk í Jötunheimum 
hefur undanfarið unnið í rým-
ingaráætlun skólans í kjölfar 
rýmingarnámskeiðs undir stjórn 
Brunavarna Árnessýslu þar sem 
farið var yfir hvernig rýmingu 
skyldi háttað og hvað ætti að 
skoða við gerð rýmingaráætlana. 

Starfsfólk skólans hefur sannar-
lega unnið frábæra vinnu og hef-
ur m.a. útbúið rýmingartöskur 
sem eru geymdar við flóttaleið-
ir í skólanum, ein taska fyrir 

hverja 

deild 
auk þess sem sameig-
inleg rými s.s. salur og listastofa 
hafa sínar töskur. Í töskunum 
eru m.a. nafnalistar, til að ganga 
úr skugga um að allir séu komn-
ir út, teppi fyrir skólausu börnin 
til að standa á úti og til að hlýja 
hópnum og buff til að setja á 
höfuð barnanna. Virkilega góð 

hugmynd og vel framkvæmd að 
okkar mati. 

Þegar búið var að taka mann-
tal og ljóst var að skólinn var 
mannlaus fengu krakkarnir að 
skoða slökkvibílinn og ræða við 
nokkra slökkviliðsmenn.

Rýmingaræfingin var mjög 
vel heppnuð og í kjölfarið mun 

starfsfólkið endurmeta rým-
ingaráætlun skólans, en ekki 
voru margar athugasemdir 
gerðar í æfingunni sjálfri. 
Þess má geta að í heild 
tók um fjórar mínútur að 
rýma allt húsið, frá því að 
brunabjallan fór í gang þar 
til búið var að rýma og telja 

börn og starfsfólk.
Brunavarnir Árnessýslu 

vilja nota þennan vettvang til 
að hrósa stjórnendum og starfs-
fólki Jötunheima fyrir virki-
lega vel unnin störf í sambandi 
við brunavarnir og hvetja aðra 
leikskóla á svæðinu að taka sér 
þeirra vinnu til fyrirmyndar.

Rýmingaræfing í 
leikskólanum Jötunheimum
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HAPPY HOUR 
ALLAR HELGAR KL. 22-00

OPIÐ
Fim kl. 22-01
Fös-lau kl. 22-03

FRÍTT 
INN

Bestu plötusnúðar 
landsins!

Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Miðvikudaginn 11. apríl sl. 
opnaði Smiðjan brugghús 

veitingastað að Sunnubraut 15 
í Vík í Mýrdal. Að sögn Sveins 
Sigurðssonar, eins rekstraraðila 
staðarins, verður aðaláherslan til 
að byrja með lögð á flotta grill-
aða hamborgara og sérbruggaðan 
bjór. „Við ætlum okkur að vera 
með lítinn matseðil en ætlum svo 
að vera með 10 bjórtegundir á 
dælum. Á staðnum eru sæti fyrir 
55 manns og geta þeir séð inn í 
brugghúsið og fylgst með starf-
seminni þar,“ segir Sveinn.

„Við höfum fundið fyrir mikl-
um áhuga hjá fólki á Suðurlandi 
og hafa margir sýnt áhuga á því 
að selja bjór frá okkur. Við vilj-
um geta boðið viðskiptavinum 
okkar fjölbreytt úrval af bjór og 

einnig ætlum við að bjóða upp 
á brugghúsheimsóknir til þess 
að kynna bæði vöruna okkar 
og einnig handverksbjórmenn-
inguna á Íslandi sem hefur ver-
ið að byggjast hratt upp síðustu 
árin.“

Fjórir einstaklingar koma að 
rekstrinum en það eru Sveinn 
Sigurðsson, Vigfús Þór Hró-
bjartsson, Vigfús Páll Auðberts-
son og Þórey Richardt Úlfars-
dóttir. Sveinn og Þórey munu sjá 
um daglegan rekstur.

„Hugmyndin að Smiðjunni 
brugghús kom upp þegar Vig-
fús Þór hafði fengið bjórbók í 
jólagjöf árið 2014 og sendi mér 
skilaboð á jóladag um hvort við 
ættum ekki að stofna brugg-
hús í Vík. Ég og Þórey höfðum 
einmitt verið að stefna að því 
að stofna okkar eigið brugghús 
í talsverðan tíma og var ég að 
vinna að verkefni í mastersnámi 
mínu í Brand management and 
marketing communication við 
SDU í Odense í Danmörku, sem 
var viðskiptaáætlun fyrir brugg-
hús á Fjóni. Ég sagði honum í 

gríni að ég myndi bara þýða það 
yfir á íslensku þegar ég væri bú-
inn með það og senda honum. 
Tveim dögum síðar sendi Vigfús 
okkur teikningu af brugghúsi 
sem hann var búinn í teikna upp 
í húsnæði í Vík og við áttuðum 
okkur á því að hann væri ekki að 
grínast. Seinna kom í ljós að Vig-
fús Páll var með svipaða drauma 
og þá byrjaði boltinn að rúlla,“ 
segir Sveinn.

Flottir grillaðir hamborgarar og 
sérbruggaður bjór í Vík í Mýrdal
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Uppsetn. og viðhald á kæli- og frystikerfum
Ísskápaviðgerðir - Almennar raflagnir

Sími 660 2970

Fleiri dagsetningar bætt við!
23,29&30 nóv • 13&14 des

lifandi tónlist og 
stemning fram eftir kvöldi

aðeins 8.950 kr á mann
tilboð: jólahlaðborð og gisting

aðeins 14.750 kr á mann
raudahusid.is/jolahladbord
483-3330 / jj@raudahusid.is

Þann 5. nóvember sl. var undir
ritaður á Heil brigðis stofnun 

Suður lands sam starfs  samningur 
milli Krabba meins félagsins, 
Krabba meins félags Árnessýslu 
og Heilbrigðisstofnunar Suður
lands um ráðgjöf fyrir sjúklinga 
í krabba meinsmeðferðum.

Ráðgjafar frá Krabba meins
félag inu munu nú framvegis 
koma á HSU á Selfossi vikulega 
og veita ráðgjöf.  Hluti af 
söfnunarfé Bleiku slaufunnar 
2017 var varið í að efla ráðgjöf 
og stuðning á landsbyggðinni og 
nýtur HSU nú góðs af því. Allir 
þeir sem sjá hag sinn í að nýta 
þessa þjónustu, sjúklingar eða 
aðstandendur, eru hvattir til að 
leita til HSU eftir þjónustunni.

Meðferð við krabbameinum 
hófst á HSU haustið 2018 í 
kjölfar þess að ráðinn var til 
stofnunarinnar sérfræðingur í 

Ráðgjöf og stuðningur við 
krabbameinssjúka á HSU

krabbameinslækningum, Sig
urður Böðvarsson.  Það var 
gríðarlegur fengur fyrir stofn
unina að fá krabba meins
lækni til starfa og geta hafið 
meðferðarstarf á svæð inu. Fram 
að þeim tíma höfðu krabba
meinssjúklingar þurft að sækja 
alla meðferð til Reykjavíkur.  
Eftir að með ferðar þjónustan 
hófst hefur verið gríðarlegur 

vöxtur í aðsókn enda mikill 
léttir fyrir sjúklinga að þurfa 
ekki lengur að fara yfir heiðina 
til að sækja sér meðferð, 
nóg er álagið samt. Fljótlega 
kom í ljós að mikil þörf var 
einnig á stuðningi og ráðgjöf 
fyrir krabbameinssjúklinga á 
svæðinu.

Krabbameinsfélag Árnessýslu 
hefur unnið ötullega að því að 
fá þjónustuna í heimabyggð að 
sögn Svanhildar Ólafsdóttur, 
for manns Krabbameinsfélags 
Árnes sýslu og því er það mikið 
fagnaðarefni að fá nú ráðgjafar 
og stuðningsmeðferð einnig á 
HSU og geta boðið heildstæða 
þjónustu. Nú verður því hægt 
að bjóða upp á viðtal fyrir alla 
sjúklinga sem eru að koma í 
upphaf meðferðar og síðan ræðst 
það eftir óskum og þörfum hvers 
og eins hversu oft þeir vilja 
koma og sækja þessa þjónustu 
og það er líka mjög mikilvægt 
fyrir meðferðaraðila á HSU að 
fylgjast með líðan sjúklinganna 
og grípa þá inn í þegar þess er 
þörf.

Glæsileg aðstaða fyrir ráðgjöf krabbameinssjúklinga á HSU á Selfossi. GPP.

Svanhildur Ólafsdóttir, form. Krabbameinsf. Árness., Halla Þorvaldsdóttir, 
framkv.stj. Krabbameinsfélagsins, og Díana Óskarsdóttir, forstjóri HSU. GPP.

Tíuþúsundasti íbúi Árborgar 
lét ekki tilstandið á sig 

fá þegar bæjarstjórinn Gísli 
Halldór Halldórsson heimsótti 
fjölskylduna og þennan merkis
pilt sem markar þessi tímamót 
í sögu sveitarfélagsins. Sá litli 
rétt rifaði augun og virti fyrir sér 
heiminn uns hann lokaði aftur 
og hélt áfram að sofa værum 
blundi. Drengurinn fæddist 
þann 19.11.19. Hann er sonur 
Þuríðar Elvu Eggertsdóttur og 
Michael Popović sem búsett eru 
á Selfossi.

Fjölskyldunni voru færðar 
10 rósir með óskum um bjarta 
framtíð og 10.000 króna seðill 

Tíuþúsundasti íbúi Árborgar heimsóttur

frá Árborg. Þeim voru einnig 
færðar bleyjur og stoðvörur frá 
Libero og TM færði þeim 50.000 
kr. gjafabréf í versluninni Fífu.

„Samfélagið sem bíður unga 
piltsins er þekkt fyrir kraftmikið 
íþróttastarf og félagslíf og þar 
er rík áhersla á menningu og 
frístundir. Sveitarfélagið Árborg 
hefur náð góðum árangri í skóla
málum og vinnur nú í fremstu 
röð að mikilvægum verkefnum, 
m.a. í snemmtækri íhlutun, í 
samstarfi við félags og barna
málaráðherra, þannig að öll 
börn fái þjónustu, umönnun og 
samfélagslegt uppeldi við hæfi.

Svansvottaðar bleyjurnar  sem 

drengnum voru færðar minna 
okkur á þær umhverfisáherslur 
sem móta nú hraðbyri þann 
heim sem drengurinn fæðist 
í. Svansvottunin tengir einnig 
við þann áfanga sem náðist í 
haust þegar ákveðið var að nýr 
miðbær sem nú rís á Selfossi 
skuli stefna að svansvottun.

Það er trú okkar að íbúar 
Árborgar og sveitarfélagið 
þeirra muni leggjast á sveif 
með fjölskyldu drengsins og 
búa honum – og öðrum börnum 
– bjarta og gifturíka framtíð 
og tækifæri til að þroska sína 
mannkosti á besta veg,“ sagði 
Gísli Halldór.  gpp


